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ПЕРЕДМОВА. 
Слова, уміщені в цему Словникові, почасти вибрані мною із творів 

українських письменників давніх часів, почасти узяті із творів письмен¬ 

ників сучасних, а більш того записані із живих уст живого українсь¬ 

кого народу за часи моїх довголітніх мандрівок по Україні та розкопок 
могил в ріжних кутках „Новоросійського краю". В найповнійшому із усіх 
українських словників, академичному Словникові Б. Д. Гринченка, таких 
слів або зовсім немає, або ж вони приводятця, як слова з инчим зна¬ 

чінням супроти того, яке показано у Гринченка. Ще за живота Б. Д. Грин¬ 

ченка мною було надіслано ему 2'>00 слів, які увійшли в его Словник. 

Після того поминуло десять років, і у мене зібрався великий, дуже кош¬ 

товний, лексичний матеріял, приблизно на 75 друкованих аркушів, який 
я і розпочав друкувати, як додаток до Словника Гринченка. Бажаючи, 

яко мога більш зібрати живого лексичного матеріялу, я звертався до ві¬ 

домих лексикографів на Русі з проханням доставити мені лексичний ма¬ 

теріял, у кого він був Але на моє прохання одгукнулись тільки двоє із 
українських письменників—М. 0. Лободовський, який доставив .іте-кілька 
народніх слів, записаних на Харьківщині та О. Г1. Косач (Олені. Пчілка), 

яка записала де-кілька народніх слів на Київщині. Із великоросійських 

учених одгукнувся тільки один відомий етнограф, генерал-лейтенант В. О. 

Мошков. В. О. Мошков— людина дуже освічена, талановита, щира до праці, 
вельми здатна до науки. Він збірав усяковий лексичний матеріял—російсь¬ 

кий, український, білоруський, польський, жидівський в так званому південно 
—західному краю. Більшість слів, під якими посгавляні в моєму Словни¬ 

кові губерні Волинська, Каменець-Подільська, Гродненська, Сєдлецька, 
Мінська, Варшавська, узято мною із рукописного збірника В. О. Мош- 

кова. Чимало в мій Словник увійшло також слів, під якими поставлені 
Натурин, Тепловка та Гуляй-поле, записаних мною із живихь уст доб¬ 

рого знавця української мови та українського добробуту, Кузьми Силовича 

Кривошій— Шевченка, який народився од простого селянина на Чернигів- 

шині, а мав посаду і переставився на Катеринославщині. 

Жовтня 26 ДНЯ. і919 року. 
Професор Д. І. Яворницький. 



Абатйса, си, абатиееа, настоя- 
тельница католическаго монаетьтря. 
Катерина Маврик>евна прибралась у 
чорне удівницьке цоранкя й вийшла в 
світлицю'величчя та поважна, трошки 
бліда, неначе якась величнії й гарна 
абатиса прибула з італійською \іана¬ 
стири з смутними одвідчпами. ііечуй- 
Левицький, Повісті, Київ, 1914, IX,9. 

АбЙХМО, СОЮЗ'И, чтобн ми. Про¬ 
сили нась подданнне паши, абихмо 
одному того вживати не допустили, 
але всимт. нми того иожьпвку вжіі- 
чили и тое скло туги у Вильни 
и везде инде скуповати и шинко- 
вати имт> дозволили. Любавскііі, 
Литовско-русскій сеймі», Москва, 
1901, приложенія, 58, 96, 101. 

Абрикоса, си, абрикоси. Згногра- 
фическое обозрініе, Москва, 1894, 
XX, 157. 

Авйзія, зії, извйщеніе, ув'Ьдом- 
леніе. Якіе колвск теперь в пас з 
листовною донесення Нутковского вда¬ 
рилися о замислах бусурманских ави- 
з‘>, тих ми тут і мало'и години, не 
задержуєм у себе. Зварнпцкій, їїсточ- 
ники для нсторіи зап-х'ь коз-вь, І, 
330, 502, 504, 506; ІГ, 1193. 

Аврйн, ну, раст. Огаїіоіа оіїісі- 
паїій Ь, голое растеніе, сь тон¬ 
кими, ползучимт», узловатнмі» кор- 
невищем'ь, цільними листьями и 
бЬлими и бліздно-розовими цвіт- 
ками, растегь но суглинистому, 
достаточно сирому грунту. Яната, 
Спис рослин на Київщині, 1912,26; 
Хариковск. Сборникт», 1894, VIII, 92. 

Аврипйгмент, ту, сЬрнистий ми- 
шьяк’ь золотиегаго цвітга, краска- 
золото, огь слов'ь аигит-золото й 
ріпдо-крашу, рисую краеками. Аври- 
пчмечть напереді масть силу убили- 

ючую, маетг албо віьмі ві себгь бли- 
станія естество заіргьваючсе и вьісу- 
гиаючее; а такі іди до нею якій кру- 
шецг приложений будетг, силою своєю 
убгьляючею оиьій оі біьльїй премії,- 
няетг. Радивиловскій, Вінецт, Хри- 
СТОВ'Ь, Кіевт», 1688, 529. 

Австрійчугк, кй, уменьш. оті» сло¬ 
ва австріяк. Та скільки оіс іх, тих 
австріяків, позабгірали паши на війні/ 
А он де між ними і австрійчук! Кіев'И. 

Автанйс, са.Аоанасій, Степ, Оде¬ 
са, 1916, 69. 

Аґійзма, аґі.ізма, ми, святая бого- 
явленская вода, которою ігйкото- 
рьіе священники пріобщали миряит» 
вм'іісто настоящаго нріобщенія гЬ- 
ло>гь и кровію. Требникт» Петра 
Могили. Кіевл», 1646, предмова, 7. 

Аглйцький, апглійскій. А в Пол¬ 
таві на Швецькій могилі ніс Л а ієна, 
гуляє, медом, вином і аглецьким пивом 
а кубочки наливає. НОВИЦКІЙ, Мало- 
русскія пісни, Харьков'ь, 1894, 16. 

'Аглицька хвороба, мьякі кісткй, 
нрихкі кісткй, болЬзии у скота и дру¬ 
гих животнихт». Корольов, Ветери¬ 
нарні поради, СПБ, 1908, IV, 40. 

Аґло, лй, хамт>, необу зданим іі, 
жадний, завистливий человізкі» 
(бранное слово). Що ж він зробив, 
отой агло, Родивон?—А що? Зідрав 
з мертвого нову о;'ежу та собі на- 
дяг, а з себе свою драну па нею па- 
пчинув. Батуршіт», Черниг. губ. 

Агукати, говорить до ребенка 
„агу", чтобн оігь улнбнулея. С. 
Солицевка, Харьк. у. 

Адамйнт, та, адаманті», драго- 
ц’Ьнннй камень, отличающійся осо- 
бешіОЮ твердостью. Нехай, кто Су¬ 
дані твердий, яко адаманті, то певне 



2 Адамова борода— Аллегований 

будете сокрушегіньгй и зламаний от 
того страшливого ангслского трубного 
гласа. Радивиловскій, Вінець Хри- 
стовь, Кіевь, 1688, 417, 531, 532. 

Адамова бородй, трава. Ііосится, 
какь тадисмань для добраго рас- 
положенія кь носящему со стороньт 
суда, сосідей и даже враговь. 
Задумнвая „да“, или „ніть“, чело- 
вікь бросаеть зту траву вь сосудь 
сь водой и, если она начинаеть вер¬ 
тіться вь воді, то зто знакь пол- 
наго исполненія. Записано Н. А. 
Тростомь со словь 83-літняго кр-на 
с. Вершинной Каменки, Верблюж- 
ской волости, Александрійскаго у., 
Херс. г., знахаря по профессіи; 
передавалось, по его словами, изь 
рода вь родь. 

Адамський, адамовскіи. Що це у 
вас за могили такі?—Це ще адам- 
ські могили, од самого Адама. 
С. Веселое, Таврич. г., Мелит. у. 

Аджя, джя!, межд., говорять 
маленькпмь дітямь, пугая ихь по¬ 
бить по задничкі. Ось я тобі! Пе¬ 
рестаю! Ось тобі аджя-джя! С. Солн- 
цевка, Харьк. у, сл. Старосалтовь, 
Харьк. г., Волч. у. 

'Азбучник, на, азбучникь. Швидко 
дійде до того, що ти іменній люди¬ 
ні не буде місця, і гпілько тоді, 
як не стане навіть азбучтіків, аж 
тоді запанує дійсний спокій. Осадчій, 
На грані XX століття, Київ, 1911, 
116. 

Аср, ра, чимь албо тежь иначей 
воздухь до престола Господняго 
церковного. Зварницкій. ІІсточники 
для псторіи зап. коз., 1903, І, 532. 

Азарнйй, завидний. Азарнсзісит- 
тя тих німців на Хоргпгіці: у їх і 
землі багато, у їх і ліс, і річка, і 
плавні, і стегі, і худоба добра і гроти 
по гсасах, а у нас самі злгідні. с. Воз- 
несенка, Екатерин. г., Алекс. у. 

Азот, та, азоть, одинь изь со- 
ставннхь злементовь воздуха. Мо¬ 
лода Україна, 1911, № 7, 26. 

Азотняк, ку, нитрить. Вікул, 
Російсько-український словник, Га- 
дяч, 1918, 21. 

Айлант, ту, або китайський ясе¬ 
нок, ка, Аііапіїшз діапсіиіоза, росте 
гарно в степах, на всякім грунті; 
гарно держить греблі і перегорожі 
в ярах і балках. Шаповал, Про ліс, 
Київ, 19^9, 17. 

А кет! прогоняюгь кота. Воро- 
нин, Коло церкви, Київ, 1911, ЗО. 

Аколйт, акколіт, та, лицо, избран- 
ное прихожанами и иміющее ири- 
нять сань священника или діакона. 
Літопись Екатеринославской уче- 
ной архивной комиссіи, 1908, IV, 
112, 113. 

А коту! а коту! отгоняють ко- 
шекь. С. Янншевка, Волннск. губ., 
Засл. у., с. Селище, Волннск. губ., 
Овруч, у., с. Городокь, Волнн. г., 
Ровен. у. 

Акцйзник, ка, 1) акцизний чинов¬ 
ника. Оце пгільки шо був акцизтк, 
так перевіряв усю посуду. С. Лоцман- 
екая Каменка, Екатер. у. 2) акциз¬ 
ник, бранное слово. Надло ти смер¬ 
дюче, абормот, пьяницп, акцизник 
ти, — огп що! Маяк, 1914, № 22, 4. 

Анкурованння, ння, уходь, забота, 
леченіе, оть латинскаго оссиго. Всі 
гроти моі вийшли на аккурованнл 
мене. Любецкій архивь графа Ми- 
лорадовича, Кіевь, 1898, І, 19. 

Алажй, жй, родь матерій. Еван- 
геліе, обшитое алажею. Літопись 
Екатеринославской ученой архив¬ 
ной комиссіи, 1908, IV, 124. 

Алекйнт, та, вино аликанское 
изь Испапіи, Радивиловскій, Ві¬ 
нець Христовь, Кіевь, 1688, 293. 

Аллегований, приведенннй, вн- 
писанннй изь книги, изь річей, 
вь виді видержки. Тие всі річи 
и доводи обосторонние ми... вислу¬ 
хавши и вирозумівши, оние ясне- 
велможному его МИЛОСТІ! пану гет- 
ману доносилисмо и обявлялисмо, 
которнй его милост, добродій, всіх 



Алімент—Антипатія. З 

тих з обо сторони перед нами алле- 
кґованих річей и доводовть дос¬ 
конале вислухав. Трудн Черни- 
говск. комитета по устройству 
XIV археол. ст>ізда, 1908, 80. 

Алімент, ту, право и повинность 
платить ежегодно до смерти про- 
давца земли за землю на вічность; 
такая плата вт. Калшпской губер¬ 
ній у малороссійскаго населенія 
„складастця з картоплі кілька кор- 
ців {8 пудів), палива, оіситла, то-що“. 
Маркович. По степах та хуторах, 
Київ, 1908, 120. 

'Алтернація, ції, ссора, спорі), 
прініе, раздорт.. Тимт> онне сьши 
мои повиннн контентоватись и на 
томі) переставати и жаднихт> алтер- 
каций и утисків не чинити. Трудн 
Полтавской ученой архивной ко- 
миссіи, 1917, XV, 81. 

Алмазньїй, алмазний, брилліан- 
товий. Любецкій архивт> гр. Мило- 
радовича, Кіеві>, 1898, І, 6, 12. 

'Алькеж, жа, тоже, что алкир, 
ванькир, валькир, т. е. боковая ком- 
ната, ві> хаті, безі> русской печи, 
отділенная оі,гь чистой, перегород- 
кой. Д. Голнкп, Волнн. г., Засл. у., 
также с. Цвітоха, Волнн. г., Засл. у., 
с. Днлеві), Ломяшн, г., Острол. у. 

Алфавіт, та, иначе театрон. 
Трудн Черниговскаго предварит. 
комитета по устройству XIV архе- 
ологич. сьізда, 1908, 13. 

'Алчба, би, алчность. Алчба, за- 
жерли вістьдій шли до останпего ступ¬ 
ню. Степанківський, Казання сель- 
ського пастиря, Пиків, 1909, II, 111. 

Аманат, та. заложникт>. Звар- 
нпцкій. Источникп для исторіи, 
зап-хі>, коз-ві), І, 395. 

Амонян, ну, селитра. Дубняк, 
Російсько-український словничок, 
Кобеляки, І9І7, 31. 

Анатомувати, анатомировать. Ада- 
менко, Медіцинський словничок, 
Могилев, 1917, 5. 

'Анбуль, ля, какая-то трава. Трава 
Сува ра.яа: така, як лей, як пирій, 

як півники,, і зоветця разно: анбуль 
кранбуль і несміян. (од сказу). Харь- 
ковскій сборникт. 1895, IX, 297. 

Ангелик, на, або дудка, або ж 
дзенгель,, растеніе, Агсіапц'еііса 
оШсіпаІіз Ьоїіт. Гавсевич, Про лі¬ 
карські трави, Київ, 1914, 12. 

Ангелики і воскресіння, роді) ор- 
намепта на пасхальной писанкі. 
Скаряшнская, Описаніе народних!. 
писанокі>, 1899, І, 151. 

АнгелІЯ, лії, євангеліє. Піп стає 
в зголовах умерлого й зачекає читати 
ангелію. Етноґрафічний збірник, 
Львів, 1912, 282. 

'Ангеля тягтй, або у ангеля і чор¬ 
та, роді, игрн или забави у гу¬ 
цулові. и буковинцеві, во время 
„посіджіння" у тіла иокойника. 
Етноґрафічний збірник, Львів, 1912, 
242. 

Андйк, на, индюкі., Апдики бол- 
бочуть. С. Гуничи, Волнн. г., Овр. у. 

Андринополе, ля, соб. имя гс- 
рода Адріанополь. Бан.-Каменскій, 
Источники малороссійск. исторіи, 
Москва, 1859, II, 150. 

Андрусе, „андрусе" тоже самое, 
что и „овути"; „овути" „справля- 
ютця па Новий рік зараз по міні 
(службі божій), а в другий час гнати 
баль зветця „андрусе". См. слово 
„овути“. Український етноґрафіч¬ 
ний збірник, Київ, 1914, І, 28. 

Ані'муш, ша, духв, бодрость. Ве¬ 
лично, Літописи, Кіевт.. 1848, 1,209. 

Анімушно, сміло, безбоязненно, 
гордо, надменно, Радивиловскій, 
Вінець Христові., Кіевь, 1688,432. 

Антйбка, ки, одна и&ь частей 
дверного прибора. Волнн. губ. 

Антелерці, ців, артиллерійцн. А ви, 
антилерці, з гарматами становити» 
отутечки і загородіть ім (туркам) 
дорогу. Складка, Харьків, 1893, X» 2, 
115. 

Антипатія, тії, антипатія. Величко, 
Літописи, Кіевт». 1851, II, 390. 



4 Антонів огонь—Аркебуза. 

Антонів огонь, вого огня, гангре¬ 
на, пшлистное зараженіе. Адаменко, 
Медіцинський словничок, Могилев, 
1917, 5. 

Антбнівка-каменйчка, одинк изн 
сортов'Ь яблокть. Се дуже /арні яблу¬ 
ка для холодних краївл там еони 
поспівають пізно, лежать довго... З ме¬ 
жи антонівок тільки одну каменичку 
можна раяти в нашим краю. Чика- 
ленко. Розмова про сельське ха¬ 
зяйство, Спб, 1903, У, 74. 

Антреполець, ця, митрополити. 
Гсчеть антреполець попам і патріар¬ 
хам. Черниг. губ. Зтнографическоо 
обозрініе, 1902, ІЛІІ, 155. 

А—ну! прогоняютн корови, со¬ 
баки. С. Городоки, Вольні. г.,Ров- у., 
с. Селище, -Волин. губ., Овруч, у., 
с. Янншевка, Вольні, г., Засл. у. 

Аньблик, на, ангелоки. Зослав пан 
Луї з неба два апьолики по Лазареву 
по душу сю. С. Страдечн, Гродн. г., 
Брест. у. 

Аппарат, та, аппарата, тів, цер¬ 
ковная утварь, убори, облаченія. 
Літа—Ллеіза майже цілком обібрала 
катедральну Лоїояиленську церкву... 
„барзо веле зч. нее охендзствн и 
аппаратовн церковннхн, лихтаровн 
и нншихи речей побрала". О. Ле- 
внцький, Волинські оповідання, 
1914, 191. Также Літопиеь Екате- 
ринославской ученой архивной ко- 
МИСІИ, 1908, IV, 38. 40, 44, 52, 
Літопиеь Самовидця, Кіевн, 1870, 
375. 

Апокаліпсічеський, апокалипсиче- 
СКИЙ. В той мент, як він на пуп 
горлав останнє слово у апостолі, лік 
■і. ею фиіура уявляли з себе обраї 
апокаліпсічеською звіря в ярости своїй 
ютовою пожерти всю вселенні). Бар- 
вінський, Нариси й оповідання, 
Полтава, 1907, 35. 

Апост&т, та, отступникп огь ві¬ 
рні. За ним (іправославним сином) 
пильним оком зорив старий батько, 
що мав уже двох сипів апосташів. 
О. Левицький, Волинські оповідан¬ 
ня, 1914, 170. 

Апостол, ла, набожний человікп. 
Апостолом у нас звуть побожною, 
.іюлитвенною чоловіка. С. Аджамка, 
Херс. г., Елисав. у. 

Аптсй, тея, какое-то сказочное 
существо, состоящее на службі 
у змія. Ей, крикнув змій, Аптсй.— 
Що завгодно? хтось обізвавсь. Труди 
общества изслідователей Волшш, 
1914, XII, 187. 

Арабій, ія, житель Аравіи. Гродн. 
г., Кобр. у. 

Аріп білий, цигані». Харьк. губ., 
Куп. у. Зтнографическое Обозрініе, 
1897, XXXII,81. 

Арапб, пе, привозной, нюхатель- 
ннй или „носовий" табакн, внсшаго 
качества, а 1а хіоіеіе. Труди Полт. 
ученой архивной комиссіи, 1917, 
XV, 09. 

Арештантюга, ги, ог,,омнаго роста 
арестангь. Вихожу я на площу, коли 
це гульк, а супроти мене здоровенний 
арештантюга' С. Солнцевка, Харьк. 
уізда. 

Арихметйчний, —ариемегическій. 
Степовик, Арихметика, Полтава, 
1909, 80. 

АріЙн, йнй, собств. имя Аріанп. 
С. Микуличи, Кіевск. уізда; тоже 
Маяк, 1914, № 10, 4. 

Арілна, ки, разбойникп, злодій, 
браниое слово. Ах ти ж анахтим! 
Ах ти арійка, злодій/ Д. Бодаковка, 
Полт. губ, Миргородск. у. Ти того 
Микити Скубоерацького бережись, або 
то такий ар і яка, що він тобі і чер¬ 
воного півня підкине, то тоді і буде, 
як там кажуть: як немає благодаті/, 
пе останетцп ні комори, пі хати. 
Батурині>, Черниг. г., Конотоп, у. 
А не дай і.м (ворам)—і мені те, 
чого доброго, буде. От аріяки 
такі! А. Тесленко. З книги життя, 
Київ, 1912, 135. 

Аркебуза, зи, старинное ружье 
сь колесннмн замкомн и фитилемп, 
употреблявшееся конннми стріл¬ 
ками. Любавскій, Лптовско-Русекій 
сейми, Москва, 1901, 395. У Куліша 



Арнаутка—Астраханка. о 

Гаркебуз, за, пищаль, самопала, 
мушкета, Чорна Рада, СПБ. 1857, 
423. 

Арнаутка, ки, иначе литовка или 
терновка, длиішая козацкая винтов- 
ка. Попка, Черноморскіе козаки, 
СІІБ, 1858, 198. 

Арсенистий, мншьяковистнй, 
арсеновий, мншьяковнй. Вікул, 
Російсько-український словарь, Га- 
дяч, 1918, 18. 

Арсен, ну, аршеник, ку, мншьякв. 
С. Чемерское, Черниг. губ. 

Артйзм, му, художество. Тим- 
ченко, Русско-малорос. словарь, 
КІЄВВ, 1897, ІГ, 242. 

Артистичність, ти, артистичносте 
изящносіь. 

Артистйчно, нар., артистично, 
красиво, изящно. 

Артистівський, художничєскій, 
красивий, изящньш. 

Артюшка, на, собств. имя Артемв. 
Г. Александрія, Херс. губ. 

Арх, ху (?). Куевдилось, як пашня 
на арху. Бублей, Вхидчини, 1870, 15, 

Архвчр. ра, арфиста. То вчилась. 
вона ірати па скрипці, а це вже шу¬ 
кає архвяра, щоб вивчитись грати на 
археї та бунт архсяркою. Харьков'ь. 

Архвярка, ки, арфистка. Харь¬ 
ков'ь, Полтава. 

Архивйльний, архивнмй. Україн¬ 
ський науковий збірник, Москва, 
1916, II, 32. 

Архиді'ло, ла, шодевр'ь, чудное І 
ироизведеніе. 

Архисрействувати, архиерейство- 
вать. При старости довелось ему тут 
■все і архісреиствувати. 0. Левіщь- 
кпй. Волинські оповідання. 1914,92. 

Архинн.іжество, ва, зрцгерцог- 
ство. 

Архинняжна, нй, зрцгерцогиня. 
Архимандрйтія, тії, должность, 

званіе, місто архимандрита. Хотя 
би хто пишнії мгьль нам о и больиіее 
челобитьс оть тон, архиманд/ гиіпи 

даваній, ми не маємь гпогь архнман- 
дргтпи таковпмь давати, нн.жьли 
тому, за кпмг оті насг будуть про¬ 
сити. Любавский. Областное дале¬ 
ніє и місти, управленіе Литовско- 
русскаго государства, М., 1893, 814. 

Арцаба, би, стойка, поддержива- 
ющая окно. Д. Голнки, Волин. г., 
Засл. у., недалеко ота м. Славути. 
Арцаб, ба, верхній косякв или при- 
толока двери. С. Городокв, Волілі. 
губ., Ровен. уізда. 

Арцибрйзнути, сильно винить, 
сильно взбрнзнуть. Ото так арци- 
брнзнули! І па ногах не встоять (піп 
та дяк па могилка лі). М. Комншна, 
Полт. г., Миргородскаго уізда. 

Арчан, ка, сідло. Кубань, Кубан- 
скій Сборн., Екатеринодар-ь, 1903, 
IX, 38. 

Ассекурація, ції, обезпеченіе, ру- 
чательство. Его королесское вели- 
чество .. отнятне намгь права и вол- 
ности... умножитв и разширита, вт> 
чомт> насть и королеьскимв листом в, 
никогда не отміняюіцимся, словомв 
и даішою на ішемі ассекураціею 
упевнилв. Бан.-Камеискіії, ІІсгоч- 
ники малорос, исторін, Москва, 1859 
II, 174, Зварницкій, Источники для 
исторіи заиорожек. коз-вь, II, 1102. 

Ассекурсватися, обязнваїься. В 
котором квіті (запискі) княгиня 
ассекуроватися рачила тую мою 
кривавую вислугу отдати и запла¬ 
тити, як наиборше (наискоріе). 
Труди Полтавскоп архивной комис- 
сіи, 1915, ХНІ, 53. 

Аеписовий, аспидннй. Дошка 
аспйсова, чорна. Любедкій архпвв 
гр. Милорадовича, Кіевв, 1898,1, 25. 

Астраіл, ла, ругательное слово- 
противникв, супостатв. Чортів асш, 
роіл! супостат! С. Богатое, Полт. г. 
Хорол. у. 

Астраханка, ки, одинв пзв сор- 
товв яблокв; астраханське біле і чер¬ 
воне. С. Фаліевка-Садовая, Херс. у., 
Чикаленко, Розмова про еельське 
хазяйство, СПБ., 1903, У, 73. 



6 Атась! -А-я-я. 

Атйсь! проганяютв утокв. С. Се¬ 
лище, Волнн. г., Овруч, у. 

Атенчик, на, аеиняігаїгь. Радиви- 
ловскій, Вінецв Христовв, Кіевв, 
1638, 361. 

Атбшь-атешь-атбшь! отгоняютв 
курв. С. Яннпіевка, Волинок, губ., 
Заслав, у. 

Атрйм, ма, продольная балка по- 
толка хати. Д. Городянка, Могил ев- 
ской г., Могилев, у., блпзв Шклова. 
См. слова: балька, балькей, баля, 
белька, трам, тран, тр >м, сестшан, 
сутран, сустрахан. 

Ау, междом., ау. Дітвора ховаетця 
куди-небудь та звідтіля й кричить: 
ау! ау! ІІовеемістно вв селахв Мало- 
россіи. 

Аукати, кричать „ау". Де ою це 
воно аукає?.. Та ба, куди заховалось! 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Аффент, ту, желаніе, аффект, албо 
любовв души. Воля человіческая 
всіми керуетв аффектами и смис¬ 
лами. Радивиловскій, Кіевв, 1688, 
31, 283. 

Афталеґри, рів, принадлежность 
сапогв. Філолоґічний збірник па- 
мятиКМихальчука, Киів, 1915,143. 

Ахтагел, ла, завідующій провіан- 
томв для чабановв. Отв діда Гри- 

гора, 95 літв, с. Гуляй-ІІоле, Ека- 
терин. г., Верхи, у. 

Ахтон, ну, Аеонв. Дід Корпій вже 
нераз ходив до Ахтону и до Почаева 
і до самого Єрусалиму. Г. Коваленко, 
Жарти життя, Київ, 1914, 120. 

Ац. межд., кричатв на воловв, 
когда хотятв, чтоби они повернули 
вправо. С. Давьтдв-Городокв, Мин- 
ской г., Мознр. у-. 

'Ацарн, ну, тоже, что кленйна, 
гостролйстий клен, Лсег рІаіапоМез. 
Шаповал, Про ліс, Киів, 1909, 15. 

Ацю! ачу!—ачу—ачу! отгоняютв 
свиней. С. Пересопница, Волнн. г., 
Ровен. у., с. Янншевка, Волнн. г., 
Засл. у., с. Селище, Волннской г., 
Овруч, у. 

Ачхйкання, ння, чиханье. Гурт 
з вигуками, з ачхигсаниям і на сей 
раз гримав. Дзвін, 1913, X, 270. 

А-я-я! Такв обикновенно стндятв 
діти какого либо изв своихв то- 
варищей, еділавшаго, или сказав- 
шаго что-нибудь неприличное. 
А-я-я! а-я-я! Як тобі не стидної Пі¬ 
дожди, я скажу твоїй матері! Псвсе- 
містно вв Харьковской и Екатери- 
нославской г. Вв словарі украин- 
скаго язика Гринченка II, І-ІІ. подв 
буквами а, ая, не достаетв еще — 
а-я-я. 



Бйба, би, иначе „соха", т. е. 
етолбд возлі колодезя для таїсь 
назнваемаго „журавля". Д. Малая 
Дубровица, Холм. г. Більск. у. 

Бйба, би, пначе давлючна, про¬ 
стого устройства снарядд для вн- 
давлнванія изч> воска меду. Бату- 
ринд, Черниг. г. 

Баба валальська, баба повитуха. 
Угор. Русь, Втноґрафічний Збір¬ 
ник, Львів, 1909, т. XXV, 239. 

Бабаковина, ни, бугорд, наритьій 
байбакомд. С. Козачьп Лагерп, 
Таврич. г., Дніпр, у. 

Бабахкання, ння, стрілянье со 
звуками—бах, бах. Наслухався він 
па своїм віку досхочу гуку і бабах- 
капня гармат. Складка, Харьків, 
1887, 94. 

Бабачйний. байбаковий. А чиї о/с 
ото у вас у степу, за селом, могил¬ 
ки?—То бабачтп моїилгси. Був колись 
тагсгій звірюк, бабак, та гпепер спрл- 
гіув геть. С. Шульговка, Бкатер. г., 
Новом. у. 

Бабачйння, ння, нарнтне вд степи 
бабаками холмики вд виді ні- 
сколькихд небольшихд МОГИЛОКД 
вмісті. X. Віровка, Екатерин. г., 
Новом. у. 

Бабачйха, хи, самка бабака, т. е. 
сурка. С. Шульгнвка, Екатер. г.; 
Новом. у. 

Бабена, ни, баба. Ой баране, ба¬ 
ране, прийди до мене зарані, та пере¬ 
бий мені чоргіу вовну гпа наряди, як 
бабену. Гнідичд, Матеріали по па¬ 
родіюй словесности, Полтава, 1915, 
47. 

Бабзделя, лі, старая, вошочая ба¬ 
ба. С. Солнцевка, Харьк. у.; баб- 
здуля, лі, Батуринч>, Черниг. губ. 

Бабй—намьянйці, камепньш баби. 
Єсть у гюлі трава шовковая, ото оіс 
міні постіль пуховая, єсть у полі ба¬ 
би—камьяииці, огпо оіс .мої брати і 
сесггіриці. Зварницкій, Малороссій- 
скія народння пісня, Екатерино- 
славч>, 1906, 293. См. Гринченко. 
Словарь украинскаго язика, І, 13. 

Бабин, на, тоже.'что бабець, родч> 
риби. С. Звонецкое, Екатер. у. 

Бйбич, ча, монахд, имівшій же¬ 
ну до поступленія вд монастирь. 
Нема поганійте чепців, як бабгічи; 
той чепець, що пе знав рапійше жін- 
т, то гце чепець, а той, що усгпупив 
до маиастирл удівцем, то взісе не че¬ 
пець. Кіевд. А що ваш архирей чи з 
бабичів, чи ні?—3 бабичів. Екате- 
ринославд. 

Бабка ки, 1) небольшая сч> хво- 
стикомд стальная головка для вби- 
ванія вч> пепекд, или же низенькую 
скамеечггу для клепанія на ней ко¬ 
си. Бабка круглой форми назн- 
ваетея проста бабка; бабка, расплю- 
снутая и заточеная сверху полу- 
кругло. назнваетея німецька бабка, 
Батуринд, Черниг. г. 2) Мужчина, 
не иміющій ни усовд, ни бороди. 
Ястребовд, Малорусскія прозвища 
вд Херсонской г., Одесса, 1893,10. 
То-же сл. Старо-Салтовд, Харьк. г., 
Волч. у. 3) Тряпка, которою затнка- 
ютд отверстіе вд „світнику". См. 
слово „світник". 4) Одна изд частей. 
составляющихд копито лошади, 
Корольов, Ветеринарні поради, Спб, 
1908, І, 6. 

Бабкова кістка, ки одна пзд со- 
ставннхд частей копита лошади. 
Корольов, Ветеринарні поради, Спб., 
1908, II, 5. 

Бабковий кручок, ка, приборд для 
дверей, бабковий кручокд для под- 



8 Бабло -Багновий. 

вішиванія очень крупннхь петель, І 
на которнхь вращаются двери. ; 

Бйбло, ла, болото, топь. Так і 
звалось драгвпнягпе бабло. КІЄВСК. Г., 
Чигирин, у., Український етноґра- 
фічний збірник; Київ, 1911, І, 40. 

Бабнйк, кй, болотиое растеніе, 
изь котораго ділаготь ванну ма- 
ленькимь дітямь. Д. Лашанувка, 
Волнн. г., Засл. у. Тоже с. Юна- 
ковка, Харьк. г., Сум. у. 

Бабнйцький, акушерскій. З пою он 
аоііа живе?—3 бабництва. Винницька 
справа і годує її хлібом. С. Никола- 
евка, Екатер. у. 

Баболюбство, баболюбів. Через те 
баболюбстео він і тне, а ніс бп не те, 
то і нею був би чоловік. С. Капу- 
лівка, Екатер. у. 

Бабонюх, ха, презрительное на- 
званіе ловеласа, любителя женщинь. 
Хто? отой чортів бабонюх? Еіе-ж, 
те стерво скрізь де жінка, там і він. 
Ею давно уже пора убита і собакам, 
на прожерсиня оддати. Животнловка, 
близь г. Новомосковська. 

Бабура, ри, жепщина огромнаго 
роста. Оце так бабура! От кому 
бути полковником! Д. ІІИКОТЬСКа, 
Гродц. г., Брест, у. 

Бабьзтина, ни, бабское сословіе. | 
У тій Січі усякою люду було, опріч ! 
тільки баб’ятини. С. Капуливка, ! 
Екатериносл. у. Зто же слово упо- | 
требляетея такж.е вь смислі баб- і 
скаго тіла, близости еь бабой. І 
Довго по заробітках ходив, бабьятннн \ 
не коштував. Д. Бодаковка, ІІолт. ! 
губ. Миргор. у. ' ! 

Бабьячий зуб. родь расгенія, то- | 
же, что ріжки. С. Звоиецкое, Екат. | 
У'Ьзда. ] 

Бавільна, ни, иначе білець, цз, і 
білая бумажная пряжа. Кустарнне 
ПРОМИСЛИ ПОДОЛЬСКОЙ Губ., КІСВ'Ь, 
1916, 141. 

Бавнйчна, ки, головпой женскій 
уборь „на бавовні1* (ваточний). 
Яворівський повіт, етноґрафічний 
збірник, Львів, 1912, 383. 

Бавовниця, ці, ватное одняло. 
Величко, Літоиись, Кіевт., 1861, IV, 
125. 

Бавовїник, на. хлопчатникь. 

Баг, гу, садь. У нею такі бот 
великі, у него такіє большіе сади. 
Слово „баг“ нссомнінно турецкаго 
происхожденія (см. Русско-сартов- 
скій словарь Наливкина, Казань, 
1884, 235), НО 0110 ВО ВССОбщеМ'Ь 
употреблєпіи вь южной части Хєр- 
сонской губ. 

Багашйнна, ки. родь сорной, мел- 
колепестковой, ідкоіі трави (Егіде- 
гоп асег) занесенньїй пзь Канади. 
С. Лоцманская Камеика, Екат. у. 

Багйто, гораздо, пссравнспно. 
Пшенншнпй хліб ба/з то краще од 
окнтиею. Сл. Миртовая, Харьк. губ., 
Волч. у. М. Лободовскііі. Е. Лойко 
багато старійшин супроти Олійника. 
С. Лоцманская Камеика, Екат. уізда 

Багатотйсячний, многотнеячішй. 
Увесь багатотисячний натовп сяяв 
блакитно жовтими колірами, а гн- 
вставало в повітрі над ними веселка. 
Васильченко, Оповідання, Київ, 
1915, 339. 

Баг&ть-гора, ри, волкаїгь. Тпм- 
ченко, Гусско-малороссійскій сло¬ 
варь, Кіевь 1897, 43. 

Багатько, на, богачт>. Грпцько Мс- 
шеленко це у нас великий багатько. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Баглйй, ая, лінтяй. А, чортів 
баглай, тільки лопати здоровий, а ро¬ 
бити так нема! М. Комшина. Гіолт. 
г., Миргородскаго уізда. 

Баглій, піл, лінтяй, бездільнпкь. 
Сл. Липцм, Харьк. у. 

Баглйвий, лінивий, бездільтшн, 
С Богачка, ІІолт. г., Хор. у. 

Багнетовий, штнковой. Тимчсико, 
Русско-малорос. словарь, Кіевь, 
1897, II, 254. 

Багновйй, болотний. Багнова гря¬ 
зюка дуже липка, вона як пристане 
до коліс, так її ніяк і не одлнпасн'. 
С. Чемерское, Черниг. г., Козел, у. 
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Багновище, ща, топкое и грязное 
місто. С. М'їхшз, Харьк. г., Волч. 
у. М. Лободовскій. 

Багнувйтий, болотистьій, тонкій. 
Баїнувате озеро, багиувата річко, \ 
баїнуватнп лиман. С. Покровскоо, 
Екатер. у. 

Багн.ЯК, ку, ТОрф'Ь. Бат як ріжуть, 
сушать юаи у печі ним паліти. Кісв- 
ской губ., 0. Пчілка. 

Бйгонний, болотний. Рудницькиіі, 
Коротка ґеоі'рафія України, Київ — 
Львів, 1910, 65. 

Багристий, багровий, яркокрас- 
ннй. Старнцький, Поезії, Київ, 1908, 
270. 

Багровіти, баї ревіть, аліть. Так 
стоїть еона, слухає та 6а?ровіє. 
С. Звонецкое, Екатер. у. 

Багрянеперстий, ет> кровавнмп | 
руками. Вже сам н щите голову ею 
в руках в багрнноперетою Самсоиа. ' 
Л. Українка, Твори, І, 38. ! 

Бадатися, стараться, мотаться, ; 
проживать. /[ за всім бадечое/', бада- 
юсь, тс муха в окропі. Павленки, 
Полт. г. Запорожці Надались по степу. 
С. Капуливка, Екатер. у. ‘ ; 

Бадер, ра, бодрнй человікг. Кі- 
енской г., Кан. у. І. Иечуй-Левиць- ‘ 
кий, Граматика українського язика, і 
1911, і, 1. і 

Бадерість, ти, бодроеть. Оеадчій, ! 
На грані XX століття, Київ, 1912, і 
П, 90. 

Бадерющйй, бодряіціії. Ось коник- 
сшріїпупець .завів свою одноманітну, 
але Надерющу пісстку. Ясинський, 
Розвага, Коїв, 1908, ІГ, 367. 

Бадзі.зів, рогдь кушанья изт. тер- 
таго картофеля, муки, постнаго 
масла или сала, что все вмісті 
нечетея н подаетея, какт> оладьи, 
вт> теплом’Ь ВИДІ. Цитьте, дітки, я 
спечу вам Надзю! Волниской г., Влад.- 
Вол. уізда. 

Бадиллястий, стеблистий. Чека- 
ленко, Розмова про сільське хазяй¬ 
ство, СПБ. 1910, І!І, 35. 

Бадійка, ки, деревянное ведро 
ііаД’Ь колоДЯЗЄМ’Ь. Де пан проїхати 
на хутір Борзаків? - їдьте ви оцім 
шляхом аж дотілі, покіль побачите 
на німу колодязь з високим журавлем 
і з бадійкою па журавлі, а тоді звер¬ 
тайте зразу ліворуч. Д. Бодаковка, 
Полт. губ., Мирг. у. 

Бадуритися, толкагься. Там той, 
туш цей, то так і бадурятця скрізь 
по ярмарку. М. Котовка, Екатер. г., 
Новом. у. 

* Баедити, болтать вздорь, врать. 
Оте, то вона вам баедиті, то оте 
все брехня.. Батурині), Чернигов. г. 

Бйєшний, басейний; б&єшно, нар., 
баснословно. С. Кап5глівка, Екат. у. 

• Б&єшник, на, басеиникт>, басно- 
плет-ь, враль. С. Капуливка, Ека- 
терин. у. 

Бажйнт, та, фазань. Вродливі ба- 
жа тни з золотистим пірі ячком дзю¬ 
бали зерно. Молода Україна, 1910, 
Ма 1, 20, 21. 

Біжок, на, яселудокт», отт> кория 
бажати, бажанний. Сл. Залимань, 
Вороиежск. г., Богуч. у. 

Баз, зу, скотний дворь. Де цс 
ви були?—Та оце тільки що з базу 
биків вигонили. С. Шестаковка, Чер¬ 
нигов. у. 

* Базалій, лія, мямля, иеиоворот- 
ливнй. М. Сорочинцн, ІІолтав. г., 
Миргород, у. 

Базаренко, ка, синя, базарнаго 
торговца. С. Аджамка, Херсон, г., 
Елисав. у. 

Базарянйн, на, мелкій базарний 
і торговець. М. Котовка, Екатер. г., 
І ІІовом. у.; также Барвінський, На- 
| риси й оповідання, Полтава, 1907,26. 

і Базгранин, ння, бумагомараніе. 

Базграти, заниматься бумаго- 
мараніемі). 

Базграч, ча, бумагомаратель. 

Базок, на, ремень, прикріпляе- 
і мий ісь музикальному пиструмеїпу 
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лпр'ї> для ношеній ея лирникомь. 
С. Чаплинка, Екатер. г., Новом. у. 
Ота лирника Йвана Харламп. Ме¬ 
режки. 

Б&йбар, ра, кошеварь. Він як 
тільки прийде у Таврію, зразу у бай- 
бари.—А що воно таке тиї байбари? 
Це ті, що варють їсти чабанам та 
личмапам. С. Кулебівка, Екат. г., 
Новом. у. 

Байбарча, чати, енні) байбара. 
Байвйрчик, на, островь. Там же 

і річка (Сула)! А но ній які просторі 
байварчики!—А що ж то за аайвсір- 
чгіки? Острівці, сказати б инакше. 
Записано Н. Г. Филянскимь вь Пол- 
тав. г., Лубенск. у. 

Б£йда, ди, долбленая лодка. Ку- 
банскій Сборникь, Екатеринодаргь, 
1904, XI, 20. 

Бййдак, кй, небольшая мельница 
на Дніпрі, устроенная обнчно у 
берега ріки, возлі большой скалн, 
или скалистаго острова. Повсе- 
містно у придніпровскихь ките-, 
лей, Екатер. г. 

Байданувати, 1) бродяжничить, 
шататься, путешествовать; 2) бить 
неженатнмь. А-що ваш сни дома, 
коло вас?—Де там! Байдаку є десь 
па Доти,пні. X. Солошинь, Екат. Г., 
Алекс. у. Десь уже, мабуть, оженився 
і дітей має.—А то ж! І досі байди¬ 
кує! Д. Бодаковка, Полтав. губ., 
Миргород, у. 

• Байдала, лй, бездільникт>, лін- 
тяй. С. Веселое, Тавр, г., Мелит, у. 
У нас па здоровенного, але ледачою 
чоловіка кажуть байдала. Так і ла- 
ютця: „чортів байдала“! Батуринь, 
Черниг. г. 

Байдйна, ни, доспіхи вь виді 
рубахи изь плоскихь колець. Ари- 
стовь, Промьшіленность древней 
Руси, Спб. 1866, 115. 

Байделе, то-же, что байдуже, т. е. 
безразлично, наплевать. Та мені 
байделе до того. С. Капуливка, Ека- 
терин. у. 

Бййдик, на, деревяная подставка, 
вь виді рогульки (розкорякн), ко- 

торая подвішиваетея на ремні 
„під війе\ или дшнло воловьяго 
воза для того, чтобн „війе“ и вмі- 
сті сь нині» „ярмо", при отпряжкі 
воловь, падая на землю, не пачка- 
лось вь грязи вь сирую погоду. 
Батуринь, Черниг. г., ббйдин, пначе 
дйбка вть с. Тепловкі, Екатерин. г. 

Байдич, ча, бездільникь, лінтяй, 
бьющііі баклуши. О. Володарка, 
Кіевск. г., Звенигород. у. 

Бай довий, ота слова байда. Бай- 
дова балка зветця через гне, що гпам 
жив колись запорожець Байда. Д. Вой- 
сковое, Екатер. у. 

Байдуженно, нар., безразлично, 
нужди ніта. Чого ою гни шукаєш? 
запитав він так байдуженно, немов і 
не чув нічого про гроши. Яновська, 
Оповідання, Київ, 1905, 195. 

Байдужовато, безразлично, при- 
піваючи, безбідно. Купив коня, ко¬ 
рову, зробив хату та й зажгів собі 
байдужовато. Д. Бодаковка, Полт. г., 
Миргород, у. 

Байзюк, на, маленькій ягненокь. 
С. Володарка, Кіевск. г., Звен. у. 

* Байко, кй, басенникь, басноплета, 
враль. Та це хто казав?—А Гриціко 
Строць! Вірь кому, Грицькові; тож 
байко. С. Алферовка, Екатерин. г., 
Верхнедн. у. 

Байстрятник, на, человікь, же¬ 
нившійся на женщині сь незакон¬ 
ними ребенкомь, „байстрям". Ви, 
пане, зараз байстрятнику. Стариць- 
кий, Безбатченко, Нова Рада, Київ, 
1908, 145. 

Бав, ну, см. слово „бомбак". 

Баклажйни, нів, родь узора на 
пасхальной писанкй. Скаржинская, 
Описаніе народннхь ппсанокь, 1899, 
І, 152. 

Бакшевник, на, родь дітской 
игри. Харьковскій Сборник’ь, 1894, 
УІІГ, 277. 

Бакшевництво, ва, занятіе бакшой. 
У нас більш бакшевництво козаки 
люблять, ніж хліборобство. Кубань. 
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Бала, бух, бух, восклицаніе, ко- 
торое произносять водяння русал¬ 
ки, внходящія изь водн на сушу. 
Бала, бух, бух! Нехрещений дух! 
Харьковскій Сбори., 1894, VIII, 46. 

Балабайка, ки, родь дітской 
игрн. Кіевская Старина, 1904, іюль 
—августь, 98. 

Балабайник, на, балалаечникь. 
Як балабайка без струн,, та бала¬ 
байник дристун. Харьковскій Обор- 
ІШК'Ь, 1894, VIII, 377. 

Балабблі, иначе будзі, варенйці, 
пелюхй, родч> кушанья изь гречне- 
ваго пріснаго тіста, скатаннне и 
потомь приплюснутне шарики, или 
же раскатанное, вь виді коржей, 
тісто и разрізанное вь варенички, 
свареніше вь кипяченой воді и 
перелитне масломь. Харьков. губ., 
Куп. у. Зтнографическое Обозрі- 
ніе, 1899, ХБ—ХБІ, 294. 

Балабблна, ки, болтунья, пусто¬ 
меля. Чортова балаболка уже роз- 
вьлзала своєю язика. Д. Бодаковка, 
Полт. г., Мирг. у. 

Балаббмчати, издавать звукь 
„бала-бом". На фоні сумних пісень 
„чикала“ скрипка, джеркотіла со¬ 
пілка, балабомкав бубон. Промінь. 
Москва, 1917, VII,—VIII, 21. 

Балаїужоті'ти, брєнчать, издавать 
звуки» „балам-балам". Сивий виявив 
свій хист: він то просто баламкотів 
балабайкою—бу, бу, бу, то торохтів 
дрібнесенько— др-р-р". Промінь, Мо¬ 
сква, 1917, VII—VIII, 22, 

Балабони, нів, вздорь, пустяки, 
болтовня; балабони бити—говорить 
пустяки. Хто вам казав?—Та це 
дітвора балабони била. Д. Бодаковка, 
Полт. г. Миргород, у. 

Балаббшни, ків, тоже, что „бала¬ 
бани", т. е. родь хлібнаго печенья, 
круглня и толстня лепешки. С. Ос- 
таповка, Полт. г., Миргород, у. 

Балабун, на, болтунь. Цетойба- 
лабун, гио торік у нас був. Гнідичь, 
Матеріали по народной словесности, 
Полтава, 1916 IV, 60. 

Балакай, кая, говорунь, болтунь, 
Е катер, г. 

Балаканйна, ни, болтовня, пустив 
разговори. Тут, кажуть, у цему 
місці та великій клад закопаний.— 
Який там клад? Одна балаканина 
та й більш нічого. С. Капуливка, 
Екатер, у. 

Балакарь, ря, розсказчикь. Е, він 
як почне балакати, то тільки слухай 
сю.—А тож, із нею балакарь добрий. 
С. Остаповка, Полтав. г., Мирг. у. 

Балакуха, хи, любящая погово- 
ворить. Я сама балакуха. Харьков¬ 
скій Сборникь, 1894, VIII, 138. 

Балакучість, ти, болтливость. 
Кримський, Повістки і ескізи, Коло¬ 
мия І Львів, 1895, 145. 

Баламутня, ні, парушеніе спо- 
КОЙствія. Дівчинку змовляли, сорок 
коней давали: все то, мутня, бала¬ 
мутня од великого свата, од пана 
сходатая. Народи, пісня. С. Чемер- 
ское, Черниг. г., Козел, у., 

Баласури, сур, стекляння серьги. 
С. Залипань, Ворон, г., Богуч. у. 

Балахон, на, родь мужекой ва- 
тяной одеждн. С. Жуково, Волнн. г., 
Засл. у. 

Балбута, ти, болтунь, пустоме- 
меля; балбутино озеро, подвержен- 
ное частнмь волненіямь озеро. 
Д. Архангельская, Екатер. у. 

Балвохвбльсьний, язнческій, Ни¬ 
ва, Одесса, 1885, 165. 

Балгбни, гбн, деревяннне столбн, 
на которнхь укріпляетея навісь 
передь амбаромь, обнчно устраи- 
ваемнй для защитн оть непогоди. 
Д. Городняка, Могил, г., Могил, у., 
близь ІПклова. 

Балдахйня ні, катафалкь для по- 
койниковь, подвода (иронически). 
Г. Харьковь. М. Лободовський. 

Балди, дів, тряпье, отрепье. Ди¬ 
вись, розпустив свої балди: чистий 
халамидник. Павленки, близь г. Пол¬ 
тави. 
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Балдйнати, болтать. Встати, 
вставай та не балдикай довго,—може 
на цей раз вдастця продати, Осад- 
чій, На грані XX століття, Київ, 
1911, 8. 

Бйлек, на, бальна, ки, півтрамон, на, і 
поперечная балка потолка. С. Цві- 
тоха, Волннск. г., Заслав, у., тоже 
с. Жукові,, Волннск. г. Острояс. у. 
Тоже балька, балькей, баля, белька, 
белька, атрам, трам, трап, тром, 
сестшаїг, сустран, півтрамок, пов- 
трамок, півтраток. См. всЬ зти сло¬ 
ва, см. также слово „яудвалки". 

Баловйтий, шаловливнй, балов- 
ЛНВНЙ. Як жив батько й мати, ну 
в їх був один син, баловитий. Гні- 
дичт,, Матеріали по народной сло- 
вссности, Полтава, 1916, IV, 34. 

Балочний, оть слова „балка", 
СТСПНОЙ оврагь. Балочна трави. 
X. Консз^ловка, Херс. 34 

Бйлощі, ів, баловство. Як пройде 
біда, то всі ті балощі забуде. Кіев. г., 
0. Іїчілка. 

Балчанський, оть слова „балка". 
Балчапська трава завжди соковчшій- 
ша, ніж степова С. Сурско-Мпхай- 
ловка, Екатер. 34 

Бальвір, ра, фельдшері). Він мо¬ 
рин лежав в ліжку і бальвір (фсртал) 
стирав сю якимись „оліикамч“. 0. Ле- 
вицьквй. Волинські оповідання, 
1914, 62. 

Бальсан, ну, изміненмое слово 
„бальзамі)". Полт. г., Милорадовичі>, 
Кіевская Старина, 1900, іюль— авг., 
62. 

Бйлька, льни, балка, поддержива- 
ющая потолокі) вь хаті. С. Вилові), 
Волнн. г., Ровенск. у., тоже ві> се- 
лахі) Турові, Давиді)-Городкі, 
Страдечі, Благодатномі), вт> с. Ли¬ 
ни нкі Гві> СІПЯХ1)). подть днмни- 
комг, Брест, у., Домачєвской вол. 

Б&лькей, кея, балка для хати. 
С. Маріамполь, Сувалкск. г. 

Баля, лі, поперечная балка ио- 
толка ві> хаті. Д. Городянка, Мо- 
гилев. у., блнзт» Шклова. 

Балчр, ра, лісовий мастерг, вн- 
ділнваюіцій вт> лісу бельки и 
клепку. Волнн. г., Новоградвол. у., 
Зтнографическій Сборникт,, Снб., 
1853, І, Зо8. 

Бамболі, ль, большія яйца. Ди- 
вип, які у нею бамболі/ Ото вони 
ему десь розпухли тай качаютця між 
ногами. Д. Вод? ковка, Полтавск. г., 
Миргород, у. 

Бандрак, кй, бить можегь байба- 
рак? Ой возьми, возгмп, Андрійко, 
дочку, дівку, Галюшочку, дам бандрак, 
семеро собак. Харьковскій Сборникі,, 
1894, УІП, 162, А наш Іван оженив¬ 
ся.—І шо ж багато за молодою узяв? 
Байбарак та семеро собак. X. Онаць- 
кий, Полт. г., Миргород, у. 

Бандурйстий, бандуристі,. Цим¬ 
балистий та бандуриетий, де ти за¬ 
барився? У 'Гавані, моя пані, горілки■ 
напився. Новицкій, Малорусскія ііі- 
сни, Харьковг, 1894, 47. 

Бандурити, натягувать. Так вони, 
иродови собаки, як побачуть де-небудь 
мертвого чоловіка, у балці, коло Дні¬ 
пра, (утопленийка) та п давай бан¬ 
дурами сю С. Спистуново, Екат. г., 
Алеке. зч 

Бандя, ді, лінтяй, бездільїшк'ь, 
Полт. Г., Кобел. 34 

Баніцййний, относящійся кі> „ба- 
ніциї“, т. е. изгнанію пзі> отечества, 
опалі, сснлкі, за какія-либо оре- 
сгуплепія, что практиковалось ві, 
Польщі. Бантнпгь-Каменскій, Ис- 
точники малороссійской исторіи, 
Москва, 1859, ІГ, 4. 

Банкетник, ка, ппрзчоїцій, охот- 
НИКТ) ДО пирові), пиріпествующій, 
Радивиловскій, Вінецт, Христов'ь, 
Кіеві), 1688, 293. 

Банок, на, банкг, кредитно*1 уч- 
режденіе. Він дома грошей гге дерзне, 
а як заробе, то в банок і однесе. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у., 
М. Лободовскій. 

Банійжити, бить, карать. А щоб 
тебе лиха юдина обантажилсі, як оце 
ти мені таку радість зробив! Д. Бо- 
даковка, Полт. г., Миргород, у. 
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Б&нт, та, иначе б&нта, пояс, гори- І 
зонтальная связь, соединяюіцая со- ! 
бой брусья крокви в хаті, тоже, 
что „банта". С. Билевд, м. Домбро- 
вица, Волннск. г./Ровен. у., Біл. у., 
д. Голнки, Волннск. г., Заслав, у., 
с. Бараши, Житом, у. 

Б&нта, ти, тоже, что „бант". ! 
С. Цвітоха, Вольїн. г, Засл. у. і 

Банталіровий, роді, матерій. (Вд | 
зтомд слові єсть слово „бант", но | 
что значить „лировиіі"?). Риз трос: | 
один, штофова, з докладом сребраним, \ 
другие люстровие, з банталіьровим до- | 
кладом. Літопиеь Екатеринослав- < 
ской ученой архивной комиссіи, І 
1908, IV, 96. Пятую спідницю сира- ! 
вила продавши плахту жовтую, ду- | 
кловую, карупкн банталіровиі, іди- і 
рокиі, на три палди. Трудьі Черіш- І 
говскаго предварит. Комитета по ! 
устройству XIV археологич. сдізда ’ 
1908, 17. ! 

Банті'жити, бить, січк Ну, н ж | 
сю за те і одбантіжив. С. Солнцев- | 
іса, Харьков. у. ; 

Банть, банті, тів, лакомство, роді, і 
пирожнаго. М. Сінча, Полтав. г, | 
Лохв. у. і 

Баня, ні, круглий, мідний со- | 
судд німецкой работн для пере- 
возки напитковд вд панско-козац- 
комд обиході во время ВОЄНІШХД 
походові. Харьковскій Сборникд, 
Могилевд, 1887, І, 178. 

Баняічна, НИ, яйцо. Ти чою моло¬ 
дице, прийшла?—Та оце принесла вам, 
батюшка, десяток банячок. М. Ко- 
товка, Екатер. г., Новом. у. 

Бараб&н, на, або шестерні, абож 
вісьмерня, одна изд принадлежно- 
стей водяной мельницн. Украші- 
скій народь, ПГД, 1916, II, 474. 

Барабанна перетин на, ноі пере¬ 
тинки, барабанная перепонка. Ада- 
менко, Медіцинський словничок, 
Могилев, 1917, 5. 

Бараболянин, на, пирогд сд „ба¬ 
раболею", картофелемд. Хоткевич, 

Гірські акварелі, Харьків, 1914, 64. 
Вд Словарі Гршіченка „бараболін- 
ник", І, 28. 

Барабулька, ки, небольшая рибка, 
из'ь рода грудопернхд, до 10 дюй¬ 
мові. длиною; слово извістное у 
українцеві. Таврической г., Бер- 
дянскаго у. См. также Бурнашева, 
Опиті, термішологпческаго словаря 
Спб, 1843, І, 32. 

Баран, на, глиняная фигурка, 
посуда для горіїки или наливки, 
Кустарная промншленность вч. 
Кіевской губер., 1912, 11. „Баран" 
часто покрнвается глиняними, ру- 
номі>, которое производится про- 
давливаніемд мягкоіі глини сосуда 
сквозь ветошку. Заріцкій, Гончар¬ 
ний промиселі. вд ГІолтавской г., 
1894, 89. 

Баранець, ці, небольшой воротт. 
вд вітряний мельниці для поди- 
манія мішковд сд зерномі, сд зем¬ 
лі! на небольшой балкончикд, при- 
діланний кд мельниці. Украинскій 
народд, ПГД, 1916, II, 474. 

Барандійна, ки, посуда, сділанная 
изд білон жести, на подобіе суліи, 
М. Крамаренко (М. Динарів), Різд¬ 
вяні святки на Чорноморії, 1895. 21. 
Взяв він зараз бараидіііку, пітон і 
пляшку, потім лійку та скоріше у 
чулап. Записки українського науко¬ 
вого товариства, Київ, 1913, ХІГ, 106. 
Пили ми, хлопці з барандіпки, тепер 
потягнемо з ведмедівки. Батурші, 
Черн. г. 

Барани, нів род вишивки вд виді 
пересікающихся линій сь концами, 
загнутими во внутрь. С. Пятковка,, 
Ольгопольскаго у.; баранини роги, 
гів, с. Калюжинд, Ушицкаго у. 
Кустарнне промисли ГІодольск. V. 
Кіевд, 1916, 321. 

Бараніти, смотріть бараномд, 
теряться, глупіть. Вона ему і таке 
і он яке, ' а він стоїть та тільки 
бараніс,—не знає, що п казати і що 
робити. X. Онацький, Полтав. губ, 
Миргород, у. 
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Баранна, ни, перелинка на ко¬ 
жушанка у крестьян?. Полтав. г., 
Пирят. у., Кіевская Старина, 1903, 
декабрь, 527. 

Бараннувбтий, вьшученнй, как?> 
у барана. Пізнати полохливі) коняку 
можна вже по тому, що здебільшого 
очі у неї дуже витрішкуваті та кру¬ 
глі, як баньки („баранкуваті"). Ко- 
рольов, Ветеринарні поради, Спб., 
1908, IV, 45. 

Баранці', ці'в, родт> узора на пас- 
хальной шіеанкі. Скаржинская, 
Описаніе народних?. писанок?., 
1899, І, 129. 

Баранчук, на, глупий человік?.. 
Ястребовть, Малорусскія прозвища 
в?. Хереонской г., Одесса, 1893, 12. 

Баранячі роги, родть узора, на пас- 
хальной писанні. Скаржинская, 
Описаніе народних?, писанок?., 
1899, І, 96, 101, 127. 

Барахлечко, кй, осгаток?., мелочь. 
Ну шо ж ти рубав дрова, а цего й 
пі?—Та це вже барахлечко, що тут 
его рубати. С. Красиловка, Черн. г., 
Козел, у. 

Барахло, ла, негодная вещь, ста- 
рье, хлам?.. С. Остаповка, Полт. г., 
Миргород, у. 

Барахта, тй, человік?. безпокой- 
ТІНЙ во СНІ. Цс той, що ляже голо¬ 
вою сюди, ногами туди, а встане но¬ 
гами оюди, а головою туди', одно слово, 
той, що у сні барахтаєтця“. Л що 
ти з Марусею спав?—Хай їй біс! 
вона така барахта, що з нею не за¬ 
снеш і часу. Батурин?., Черниг. г 

Барйшки, ків, цвітеніе на дере¬ 
вках?.—осині, орішникі и друг., 
в?, виді ссрежек?.; от?, словт. „ба¬ 
ран?., биря, бирка", т. е. овца. См. 
словарь Гринченка, III, 115, „се¬ 
режка". 

Бар&шки, нів, особаго вида обла¬ 
ва. Картофель надо сіять в?, по- 
стинй день, ереду или пятницу, 
когда покажутея облачка—„бараш- 
ки“. Малинка, Сборник?, матеріа- 
лов?., Чернигов?., 1905, 254. 

Бйрбар, ра, варвар?.; греческое 
названіе, которнм?» греки имено- 
вали всі народи чужого рода, 
язика и культури. Ростовцев, 
Давно минуле нашого півдня, Петро¬ 
град?., 1916, 13. 

Барбари, ар, плети, нагайки. Ве¬ 
лично, Літопнсь, Кіев?>, 1848, І, 64, 

Барбариси, на теж, що кваснйця, 
ці, нисянна, барбарис, су ВегЬегіз 
лшідагіз. Розводять живо-плотом, 
але біля хлібів нетреба садити, бо 
він прищеплює ім хворобу (грибок). 
ІПаповал, Про ліс, Київ, 1909, 17. 

Барвинкй, або ворейнки, ків, не- 
большіе горбики внутри ки¬ 
шок?. у человіка. Крім залоз з сере¬ 
дини кишки гце мають невеличкп 
горбочки, гцо звутця ворсинками {бар¬ 
вниками, ниточками) і істнуюгпь для 
того, гцоб втягувати (всмоктувати) 
в себе поживні частгши страви. Ко¬ 
ролев, Про людське тіло, Полтава, 
1908, 49. 

Барвйти, цвітить, разцвічивать, 
разукрашивать. С. Володарка, Кі- 
евской г., Звен. у. 

Барвник, ну, хлорофилт». В клі¬ 
тинах зеленого листка ми помітимо 
маленькі зелені зернятка. Сі зернят- 
ка звутця зеленим барвником (хлоро¬ 
філом). Сірий, Життя ростпн, Київ, 
1909, 51. 

Барйльнин, ка, мастерь, ділающій 
„барила", бочонки. С. Нижняя Пи- 
саревка, Харьк. г., Волч, у. 

Барйльце, ця, родт. узора на 
пасхальной писанкі; тоже, что и 
„баклажок". Скаржинская, Описа- 
ніе народних?, писанок?., 1894,1, 81 

Бйриня, ні, колючка з репьяхами,. 
що росте попід тинню, куди ні 
кота не наженеш, ні що туди не 
піде. Ото вона через те і бариня: 
ніхто її не займає. Хутор?. Онацкій, 
Полт. г., Мпрг. у. 

Баріж, жу, рідко витканая „ху¬ 
стка", как?, „орґантина", ясно- 
желтаго („кукурудзяного") цвіта. 
Зтноґрафічний збірник, Львів, 1912, 
348. 
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Баркан, ну, родь ситца для жен- 
скоіі спідниці. М. Чудновь, Волнн.г., 
Житом, у. 

Барлі'жний, берложннп. Тату, який 
же гній вивозити у степ?—Коровьячгій 
у степ, а барліжпий на картоплище. 
С. ІІокровское, Екатер, г., Алек. зг. 

Барлі'т, та, віроятно тоже, что и 
„барлій", или „біж-дерево“. С. По- 
пельнастое, Екатер. г., Вехн. у. 

Баробаітися, двигаться, влачить 
своє существовапіе. Кожна інсти¬ 
туція громадська старої Росії баро- 
басгпця по старій звичці без звязі з 
■цілим. Народная Жизнь, 1918, № 11, 
стр. І. 

Барсук, кй, барсукь; барсученя, 
ндти, дітеньгшь барсука. А гіа мою 
думку, так барсученят вам з Андрій¬ 
ком не піймаьт. Молода Україна 
1910, № 1, стр. 10. 

Барханна, ки, одежда изь бума- 
зейной матерій. Л. Українка, Тво¬ 
ри, І, 187. 

Бархотйна, ни, бархатная матерія. 
Будуть гості усі в бархотині, а ти, 
мамо, в подертій свитині. Василь- 
ченко, Оповідання, Київ, 1915, 268. 

Бархотйнний, пзь бархатной ма¬ 
терій, бархатний, ніжний, какь 
бархать. З лівої руті подув вохкий, 
бархотинний вітрець. Васильченко, 
Оповідання, Київ, 1915, 278. 

Барцежки, ок, бахрома вокругь 
" платка. Гарний плашок я собі купила 
за два карбованці.—Мм! он я купила 
такий самий, теж за два карбованця, 
так ще з барцежкамгі. С. Тепловка, 
Екагер. г.. Верхи, у. 

Барщовйй, акантовий, мягкій. 
Кунтушь суконній, барщовій, ку- 
ницами подшитій. Величко, Літо- 
пись, Кіевь, 1864, ІУ, 119, 131. 

Басеймани, нів, тоже, что „баса- 
мани“, т. е. полоски по матерій 
для отділки платня. СгюднигїД лу- 
дановая, вишневая, зг басейманами 
чсрними, єдвабними. Величко, Літо¬ 
писі,, Кіевь, 1864, ІУ, 126. 

Басйло, ла, мужчина сь грубнмь, 
басистнмь голосомь оть перепою, 
табаку, ругани. Рекло, приходив до 
тебе твій басило, та я сю не пустила 
і в хату. Десь, мабуть, три дні із 
шинку не вилазив, бо чисто гпобі на 
чорта схожий. С. Любимовка, Ека- 
терин. г., Новом. у. 

Басйста, ти, бась. Ти по кому рев 
зняв нечисто, дяче — басисто? Ста- 
рицький, Поезії, Київ, 19С8, 259. 

Баска, ки, длишіая кофта сь обо¬ 
рами. С. Орловщина, Екатерпн. г., 
Новом. у. 

Баско, на, 1) Рьяннй работникь; 
2) ретавнй конь. М. Верховня, Кі- 
евск. г., Сквир. у. 

Басма, мй, чернаго цвіта хустка 
сь китнцамн. Чсрновецк. повіту. 
Ешоґрафічнпй збірник, Львів, 1912, 
349, 364. 

Басовйтий, басистий. Зчідт'ля 
(із дверей) було чути басовитий голос 
генераловий. Рідний Край, 1911, 
Ле 32, 15. 

Бастуня, ні, большой нось. Бач 
яка бастуня гіа пиці (ніс), неначе 
стерно на кораблі. Батуринь, Чер. г. 

Батал, лу, огородная овощь: 
кукуруза, батали, картопля після 
дощу добре підправилась,—аби Бої дав 
і скрізь так, як у нас. С. Григорь- 
евка, Екатер. г., Алекс. у. 

Баталерів, рії, батарея. Чине лусну¬ 
ла, чого доброю, двоххунтова баталс- 
рія? Складка, Харьк., 1893, № 2, 115. 

Батарея реї, батарея. Там уста¬ 
новлено батарею. Уманець, Тарас 
Бульба, Одесса, 1915, 51. 

Батерйна, ни, принадлежаїцая 
отцу. Кат ери на-бат ерипа, борщу на¬ 
варила, Харьк. г., Куп. у. 

Батіжок, на, Способь заплетанія 
косн „учетверо", т. е. вь четнре 
пряди волось вмісто двухь или 
трехь прядей, какь плетется плеть 
или кнуть изь четнрехь ремеш- 
конь. Не плети косопьку утроє, а 
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плети косоньку „в батіжкиИзь 
свадебннхь пісень, заїшсаннихь 
В. А. Мошковнмь на Волнни. 

Батк&тий, шелковая матерія, 
„баткатого коліру"; не білий, пі, чор¬ 
ний, лиш такий усілякий шовк. Етно¬ 
графічний збірник, Львів, 1912, 339. 

Батнй, уменьш. баточкй, пначо 
палочнй, смужнй, разноцвітння по¬ 
перечний, чередующіеся вь опре- 
ДІЛЄННОМЬ порядкі ПОЛОСНИ, кото- 
рнмн окрашиваютея обнчно рядна. 
Кустарнне промисли Подольск. г. 
Кіевь, 1916, 155. 

Батламй, мй, всевозмоясная трава 
на болоті, иногда вообще всякая 
всячина, емісь, мусорь, с. Капу- 
ливка, с. Покровское, м. Никополь, 
Е Катерин. у. 

Батлаук, ка, сорпая трава, пре- 
имущественно болотная. С. Ново- 
спасовка, Вкатерин. г., Маріуп. у. 

Батовня, ні, сборище. стан Ось 
дивись: та вас тутечки ціла батовня! 
Кого тут і нема? Т Сгпецько, і Ва¬ 
силь, і Петро, і Семен. Д. Бодаковка, 
ГІолтав. г., Мирі', у. Зібрав цілу ба- 
товню коней тай гайда у ярмарок. 
О. Солоное, Екатер. у. Вь словарі 
Гринченка—„батова!", І, 33. 

Батурничок, на, большой палець 
на руні чоловіка. Чогпирі чогпир- 
нпчки, а тятий батурничок просить 
кривулечку (ложку) через тин гпа в 
вуличку (рот). Народная загадка. 
Майстренко. Загадки-забавки. Пе¬ 
троград, 1915, 24. 

БЙТЬКІВСЬКа, НОЇ, уліуя. Просо ста¬ 
рець у однієї жінки милосіпини; вона б 
і рада дати, та чоловік її не велить 
давать. Тоді вона старцеві і одвітус: 
„хіба, старче божий, своєї рідної, 
батьківської дати?—„Та як так, то 
й гпаки... Вона й дала ему своєї рід¬ 
ної^ батьківської... Після тою іде ста¬ 
рець божий, а ему жінчин чоловік 
назустріч. Старець хрисггтгпця гпа й 
каже: „спасибі твоїй жинці, що вона 
мені таку милостиню дала! Спасибі 
за жінку і тобі, що вона дала! Що б 
твоя душечка у царспіьі. була! Це 

лучче пшонця, лучче салщя, лучче. 
борошенця!... Приходе чоловік до дому 
гпа у жінкгі і пита: „яку ти отому 
старцеві милостиню дала?" А вона і 
одвітуе: „Та дала сну своєї рідної, 
батьківсікої"... Після тою чоловік 
уже не забороняв жінці давапш сгпар- 
цям ні пшонця, ні сальця, а ні боро¬ 
шенця, тіліки щоб нч давила■ своєї 
багшківськог. X. Посадка, ТомакоВ- 
ской волости, Екатернн. у. Іван 
Червоний. 

Б&тькович, ча, синь батька. Як 
і у всякому земстві, і в цему с управа, 
а в ній членгі-, котрі звутця гпо Се¬ 
мен Семенович, гпо ще якийсь син 
багпькович. Му равейннкь,( Комашня), 
1913, № 37, стр. 3. 

Батюк, ка, отець. Піду до хреще¬ 
ного батюгса гпа випрошу у нею хоч. 
мірку борошна. С. Славута, Волілі, г., 
Заел. у. 

Батюленько, ка, уменьшен. огь 
слова батя. Д. Хорск'ь, Минск. г., 
Мознр. у. 

Батюхна, ни, батюшка (отець). 
С. Давидь-Городокь, Минск. губ., 
Мозир. у. 

Баула, ли, кожаная сумка. Баула 
де було срібло. Любецкій архивь 
гр. Милорадовича, Кіев'ь, 1898,1, 33. 

Бахкало, ла, то, что издаеть ззукт, 
„бах". Порожняя чирка бахкає, як 
гитірове бахкало. Нечуй-Левіцький, 
Повісті, Киів, 1914, IX, 107. 

Бахтірув&ти, терминь, извіетний 
у цниан'ь; нарочно торговать у про- 
давца-цигана лошадь, чтоби тімь 
подбать на покупку лошади му¬ 
жика. Для отого два цигана, шш 
же одинь цигані, и продувши 
мужикь цнганскій „підшивайло* 
входять вт> тайное соглашеніе ме- 
жду собой,—одинь продаегь ло¬ 
шадь, а другой яко бн покупаеть 
ее, вь дійствительности „бахтіруе", 
даеть за нее 20—25 рублем, когда 
она стоигь 15—18 рублей. Не сой- 
дясь вь ціні, они расходятся. Но 
„циганській підшивайло" еділаль 
своє діло, набивь ціну лошади. 
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Послі зтого приступаєте ке про- 
давцу настоящіь покупатель и 
дасте за нее уже 21—26 рублем; 
цигане, послі продолжительнаго 
торта, уступаєте лошадь покупа- 
телю и послі того тайно ділится 
барншоме се „підшивайлом". Ва- 
турине, Чершіг. т. 

Бахурнятський, оте слова „ба- 
хур“, раз в ратин ке. Коли застану 
і'іс мою дитину ііохайною, голодною, 
зиарінлою, то я там ту блтцрнпш- 
с >• /'ч задавлю моїми власними руками. 
Старицький, Безбатченко, Нова Ра¬ 
да, Київ, 1908, 213. 

Бацарь, ря, толегяке. 

Бачалка, ни, умеиьш. бачалочка, 
ни, бочоноке, пєбольщая кадка. Ею 
оцінка взяла, загсубрила у бачалочку 
ту дитину і однесла сю па море. 
0. Худяки, Кіоііск. г., Черкаси, у. 
Труди общеопи нзелідов. Волнни, 
1914, ХП, 109. 

Бачиння, пня, лнцезрініе, впн- 
мгліе, Призрічіе. А ко горие посли 
и гоицн подле баченья твоей ми- 
лостп таме у Вильни зостаауть а 
листи до нас мети будуть, тако- 
вне листи оте ннхе вземпш, до 
насе пришлете. Любавскій, Ли- 
товско-русекій сейме, 1901, Москва, 
ІІрплоїнен ІЯ, 00, 103. 

Бйчити у лице, нидіть лпчио, 
// у лице дамно, що то він йшов ви¬ 
лицею. С. Мартовая, Харьков. губ., 
Нолч. у., М. Лободоьокій. 

Башкопйтт.й, умний, се у млой 
Г.і.іоВОЙ. Е, .іо чоловік башковигггигі, 
то розумна людина. Д. Богодаре, 
Т'катер. г., Алекс. у. 

Башлувйння, ння, снимачіс шку¬ 
ри се оводе, шіл рогатаго скота для 
приготовленія мяса зарізанннхе 
животиихе вь пащу. С. Веселое, 
Тавр, г., МА.піт. у. Вь Літописи 
Велична — оа м ловка: „ТІотоме зе 
спотове п огеде кримекпхе на всі 
курена січе віє довольїіую учинив¬ 
ши башловку, учнпиле з.чразе и 
іиральній со веіме воискоме вь 

Січи банкете". Кіеве, 1851, II, 377, 
Кіеве, 1848, І, 64. 

Баштанйна, ни, все, что растеть 
па „баштані", на бакчі. Мати, як 
ходити красти чужу баштаніту. 
Кримський, Повістки і ескізи, Ко¬ 
ломия і Львів, 1895, 228. 

Бйю, баюлі, припіве ке кольг- 
бельнон пісні. Баю, баю, баюлі, 
сидять гулі па люлі. Харьков. губ., 
Куп. у. Бгнографическое Обозрі- 
Иіе, 1897, XXXII, 45. 

Баюн, на, сказочнаке, враль. 
Отому бантові, Грицьну, ти н иов:- 
рила? Та він брехун! Слоб Липди, 
Харьк. у. 

Баян, боян, на, баяне, піпець. 
І ще заповідав ти нам, баяне, то 
рідні ми браній—усі славте. Коча- 
ров, Вінок Шевченкові, Одесса, 
1912, 141. 

Бгйльня, ні, маленькая колодочка, 
около чешрехь аршине длаїш сь 
вбитой ве нее от. одного КОНДІ 
нроволочною скобочкою ДЛЯ ВНГІІ- 

банія на ией рнбояовньїхе крюї- 
кове и „бабочок" для кожуха, свя¬ 
ти п т. п. Батуріше, Черниг. г. 

Бгал.чр, рй, маетере, вигибавший 
ободья, полозья. Бату рине, Черн. т, 

Бгання, ння, втискиваніе, вдав- 
лнваиіе. 

Бегйкання, ння, пініє, ко^ліііінмл. 
і’олосомт», козлогласіе. Епьч'рафіч- 
пий збірник, Львів, 1912, 279. 

Беґ, ґу, 1) какая-то болілнь вь 
голові, что-то вь роді умопомі- 
шатольства. У неї бо у голові: нічого 
не розуміє, а тільки круте головню. 
М. Котовка, Екатер. г., Новом. у. 
2) гіаружная опухоль. Л що там 
таке у неї?—Та там схопився такни 
бег на щоці, що аж страшно дивитись. 
С. Солоное, Екатер. у. 

Бедеда, ди, что-то ве роді ва.к- 
НЮХИ, гордині! (иронилд. Оце так 
бедеда! кинув він (хлопець на дівчину 
панянку в тколі), улучивши хвилину 
мовчання. Всі засміялися. Васшіь- 
ченко, Циганка, Катешшчолов, 
1912, 12. 
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Бедзвір, ра, верзила, здоровило, 
ЗЗ'Ьрина. Ще б таки ему не одірвати 
<):,ииаі од стіни! Бач який бедзвір! 
(І)н скільки стояла і нічого, а він ухо¬ 
пивсь рукою і понівичнв... Сказано бед¬ 
звір! Д. Бодаковка, Полт. г., Мирг. у. 

Бедзь, иар., употребляетея для 
вираженій неожиданнаго паденія 
чоловіка. Йшов чоловік по дорожні 
та бедзь! М. Снитшгь, Полт. губ. 

Бедлюга, ги, зв'Ьрина, лютая 
(бнть мозкеть., огь слова бидто). 
Десь задавила б бедлюга та й тіко. 
(Р'Ьчь о ь'Ьдьмй, которая гналась 
за двумя мужиками и едва не нало¬ 
вила их'ь). Харьковскій Сборникь, 
1895, IX, 250. 

Бедрий, СЬ ОДНИМТ) бедромь.. За¬ 
махнувся дід сокирою па козу... кусок 
бока відрубав: кістка і .1 тиса вилізла: 
коза зробилась бедра, бедраша, нівбока 
обдрата. Грибинюк, Тато ви казочки, 
СІЇ Б, 1908. 

Бедрйнець, ця, расгеніе; дати бед¬ 
ринцю, подбодрить кого ударомь.. 
С. Богачка, ГІолт. г., Хар. у. 

Бедрйти, бедрить, приваливаться 
накинь, либо бедромь. кь> оглоблгЬ. 
Говорять.олошади, ицуіцеп неравно- 
м’ї’.ріго в'ь оглобляхь.. С. Солицевка, 
Харьк. у. 

Безбашний, безпорядочннй Звар- 
ницкій, Источники для псторіп зап. 
коз., 1903, І, 567. 

Безбі'лля, лля, безбол’Ьзненность, 
С. Фаліевка, Херс. у. 

Безбі'льний, безбольннй. М. Ле- 
вицький, Лікарські поради, СПБ., 
1913, 159. 

Безбожничання, ння, безбожни- 
чанье. Почались скрізь бійки, безбожни- 
напнл, крадіжка,, обмани, оце вже 
буде кінець сету. С. Вознесенка, 
Екатер. г., Алекс. у, 

Безбожченно, на, челов'Ькь. безь 
національнаго чувотва. Безбожченкн 
це таки ж паши люде (українці), та 
тільки такі, що зреклись свого нарада, 
забули, якій: батьків вони діти. 

Народная Жизнь, Екатершюславь, 
1917, № 194. 

Безбоний. безбокій. Там от,юнь 
два каюки, один цілий, а другий беї- 
бокигі, так коло того безбокою і ри¬ 
геля уткнута у річку. С. ФалС'ВКЛ, 
Херсонок, у. 

Безбровий, безбровий. Плющ. 
Твори, Одесса, 1911, І, 153. 

Безбрбвко, на, безбровий. !' кою 
він і вдався такий безбровко? У багп' ка 
і матері брови, як слід, а у нею „с- 
наче у старого собаки—ні шерстини. 
С. Фал’Ьевка, Херс. у. 

Безвагальний, несомнТ.шшй. І. Пе- 
чуй-Левіцький, Грамматика укра¬ 
їнського язика, 1914, І, 40. 

Безваганно, нар., несомігї.нио. 
І. Печуй -Левіцький, Грамматика 
українського язика, 1914, Т, 40. 

Безваргий, безгубмн. С. Ладп- 
новка, Черн. у. 

БезВЙЇЗДНИЙ, боЗВИ&ЗДИНЙ. (сю¬ 

ди я уже семий день безвнг ідннії. М. Ко- 
товка, Екатер. г., Новом. у. 

Безвйїздно, нар., безви’Ьздіїо. 
/7 сижу дома безинїздчо і)ме другий 
тиждень і все жду, коли упаде гарна 
пупіь. Д. Войсковая, Екатер. у. 

Безвйхідний, безвідходний. Про¬ 
мінь, Москва, 1917, У—VI, 18. 

БвЗВЙХІДНОСТЬ, ТИ, На Сій випа¬ 
док, на випадок б е зви. гід пости обьск- 
тивної, історія показує нам ще один 
могутній фактор .поданого поступу. 
Винничєнко, Промінь, 1917, № 1 —2, 
стр. 20. 

Безвідпірний, безотпорннй, не- 
отьратпмнй. Він завів зносини з жи¬ 
дами, христіянами і ханіфалт. Останні 
зробили на нею безвідпірний вплив. 
Кримський, Мусульманство, Львів, 
1904, 6. 

БезвІДЬ, ДІ, нев’Ьд'Ьше. Той блудить 
щиро, хто духом в безвіді бнц. Ста¬ 
ри цькиії, Поезії, Київ, 19(. 
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Безвітрий, безвітряний, тихій. 
Торік була безвітра весна, а тепер 
такі вітрюги, що я і не зазнаю на 
своєму віку таких. С. Николаевкя, 
Ккатерин. у. 

Безвоглий, безвлажннй. Земля 
вийшла після зі ми безвогла, а тепер 
ще вітри сухі були, то урожаю не 
сподівайся, хлопче. Сел. Фаліевка, 
Херс. у. 

Безвстйдно, наріч. безстидно, 
не стидись. Требникт. Петра Мо¬ 
гили, Кіевт», 1646, предмова, 5. 

Безгіддя, ддя, безвременье, не- 
счастье, бідствіе. А після того уро¬ 
жаю ні і два /оди безгіддя Та шако- 
іо ж >ори ми дізна.іи, що й сказати 
не'по неможна! X. Косивка, Екат. у. 

Безгрудий, безгрудий. Черняв- 
ський, Оповідання, Київ, 1913, 107. 

Безґрунтовність, ти, безпочвен- 
иость. Український Науковий Збір¬ 
ник, Москва, II, 07. 

Бездар, ра, бездарность. Хай без- 
іщри занмаютця сим, але я—йбо ні- 
пою, або уса. Плющ, Твори, 1911,1, 62. 
Бездари, або ж люде 20-го числа, 
ноті сяк-так читали свої лекції. 
Канельгородський, Літерат.-Науко- 
вііа Вістник, 1910, т. ІЛ, XIII, 229. 

Безвідмовний, безотвітний. Се 
була тиха безвідмовна дівчина. Осно¬ 
ва, Одюса, 1915, 28. 

Безводи, дів, безводья. Там, ПО 

суворих диких верхах, десь в безводах, 
в безслпхах, гніздити я всяка мара, 
ворожа сила. Коцюбинський, Тіні 
забутих предків, Спб.—Львів, 1913, 
24. ' | 

Безгамульний, неугомоиннй, без- } 
покойннй. От то який безгамульний! ! 
Та сядь, та хоч трохи посидь! С, За- 
лимань, Ворон, г., Вир. у. 

Безгар, ру, избнток-ь чего-нибудь, 
слишкомт) високая ціна. С. Зали- 
маиг, Воронеж, г., Богуч. у. 

Безгоддя, ддя, злосчастние, не¬ 
добриє годи. Зварницкій, Источ- 
ники для исторіи заи. коз., 1903, 1, 
484. 

Безгодний, неблаговременнніі, не- 
благоиріятннй. У яке уремья упаде 
на нею (хліб) дощ: як за холоди, то 
загине, бо то незгодне для нею уремья. 
Д. Бодаковка, ГІолтав. г., Мирі', у. 
Це воно безюдне через те, що не во 
время посіяне. С. Сотоное, Екатер. у. 

Безголосся, сся, безголосье. Що Ж 
там хороша півча?—Яка там хоро¬ 
ша,—саме белолосся. С. Любимовка, 
Екатер. губ., Новом. у. 

Безгрішність, ти, безгрішносте. 
Де святість гпа безгрішність, там і 
рай, а де гріх та беззаконня, о'шо там 
і. пекло. С. Капулівка, Екатер. у. 

Безгрудий, безгрудий. ІІа цюбеї- 
груду коняку і хомута не ‘прибереш. 
С. Томаковка, Екатер. у. 

Безгучний, беззвучний. III іях, 
Москва, 1917, VIII, 39. 

Безгучно, наріч, беззвучно, без¬ 
шумно. Безгучно літають великі, чу¬ 
дні кажани. Рідний Край, 1909, 
№ 43, 7 

Бездвірний, бездворнин, бездом¬ 
ний, бобнль. М. Котовка, Ек.гг. г., 
Новом. у. 

Бевдітнйня, ні, бездітная. Ого- 
новскій, Зтнографпчеекое обозрі- 
ніе, Москва, 1894, XX, 158. 

Бездіт^ха, хи, бездітная, иенлод- 
ная. І часто, чи гпреба, чи не треба, 
по гіогпилицій заціде: ти, каже, „без- 
дішуха“. Складка, Харьків, 1887, 183. 

БездоводниЙ, бездоказательннй. 
І. Нечуй-Левіцький. Грамматика 
українського язика, 1914, І, 3. 

Бездоводність, ти, бездоказатель- 
ность. Тамг-же. 

Бездоводно, наріч., бездоказа- 
тельно. Тамг-же. 

Бездоглядний, брошенннй безь 
присмотра, заброшенннй, запущен- 
ний. Топ став бездоглядний—то наше 
ж-гііпшя. Чернявський, Зорі; Київ, 
1903, 233. 
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Бездожжа, жжа, бездождіе. Вітри, 
бездожжа та пилюга—це кара лю¬ 
бим од Нога і оі.иш нічого, С. Ла¬ 
тиша, Екатер. у. 

Бездоні'рний, безукоризнеііннй. 
Сл. Липцн, Харьк. у. 

Бездоні'рність, ти, безукоризнен- 
ность, безугіречность. Тамть-же. 

Бездокірно наріч., безукориз- 
ненио, без^пречно. Тамд>-же. 

Бездомівний, бездомний. Ото все 
бездомівні люде,—ті, що після пожа¬ 
ру зостались без нічого. С. Нижняя 
Нисаревка, Харьк. г., Волч. у. 

Бездонок, ка, подставка подт> 
улей-дуплянку на тоть случай, 
когда улей-ду плянка перенолняется 
медом'ь и идетя> „на підкоп"; вт> ви¬ 
ду того, что вт, такой подставкі 
не ділается сь обоихь концовт» 
дна, она и назнвается „бездонком". 
С. Лиііцн, Харьк. у. 

Бездорожний, бездорожній. Ради- 
валовскій, Вінець Христові», Кіевь, 
1С88, 182. 

Бездорожно, нар., безь дороги. 
Пішла степом, бездорожно. С. Кйііу- 
ливка, Екатер у. 

Бездротовий, бездротяний, без- 
проволОЧНИЙ. Моє бездрошингпі теле¬ 
граф передач з хати в хатц: „батюш¬ 
ка ходе7“ ГГроскурівна, Од сіна до 
соломи, Київ, 1913, 6. 

Бездумний, безь мисли, безь 
думь. Скелі мовчали уперто, бездумні, 
бездушні громади. Чернявський, Зорі, 
Київ, 1903, 65. 

Бездумно, наріч., не думая. Юзя 
мляво і недбало одяглаеь, одчинила 
віїсно і сіла край нею, бездумно див¬ 
лячись у пгзостор. Л. Українка. 
Твори, І, 172. 

Бездушний. 1) Безсердечний. Ле¬ 
веня» естемь того, же шаленого и 
бездушного Чаплинского жадній 
коварства й козни шкодити мні 
не будуть. Величко, Літопись, 
Кіевь", 1848, І, 35; 2) Не иміющій 
запаху. У нас сіно погане, бездушне. 
Кубань. 

Бездушний, ка, бездушний чело- 
вікь. Згола не иадобно було тнхь 
бездушниковгь запорожцеві, на слу- 
жбу воєнную взивати. Зварницкій, 
Нсточнвкп для исторін запор, коз., 
1903, І, 985, 1061. 

Бездушність, ти. бездушності». 
Ти удаєш з себе розчарованою, але 
робиш це для зпого, щоб замазати с-.ою 
бездушність і моральну порожність. 
Винниченко, Промінь, 1917, № 1—2, 
стр. 6. 

Безжалісність, ти, безжалостность. 
С. Звонеакое, Екатер. у. 

Безжальний, безжалостннй. Бу¬ 
дяк, Червоний Комірець, Київ, 1911, 
49. 

Безженець, ця, безлсенньїії. С. Ка- 
иулнвка, Екатер. у. 

Безженство, ва, безжеиство. В Січі, 
жило само безженство, а по стенае 
мили козаки з жіюсами. С. Каиу- 
ливка, Екатер. у. 

Безженний, неженатнй, холостой. 
У ггііго трос синів: всі .живуть без- 

■нсеині. С. ПІтеровка, Екатерин. г., 
Славиш у. 

Безженно, наріч., безженно. А що 
у нею жінка с?—Ні, він живе безженно, 
о<)гю слово козакус. Дер. ВЛісковая, 
Екатер. у. 

Безживно, наріч., безжизнешю. 
С. Капуливка, Екатер. у. 

Безживотний, безжизненний, мер¬ 
твенний. Йди оть живота роскош- 
ного на живогь безживотний, ненд- 
зннй и утрапленний. Вінець Хри- 
стовь, Радивиловскій, Кіевь, 1688, 33 

Безжурність, ти, безпечальность, 
веселіє. Винниченко, Літературно- 
Науковий Вістник, Київ, 1917, П— 
ПІ, 196. 

Беззаробітний, безработннй. Що 
то таке там валяєшця коло річки 
{Дніпра)?—Та цс беззаробітні лит¬ 
винки. С. Діевка, Екатер. у. 

Беззвісний, безмзвіотішй. Не.і- 
дугггна сила далі її далі, несе мене в 

і холодну, німу далечінь, в холодну, без- 
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звісну темряву. Черпявській. На кри¬ 
лах смерти, Нова Рада, Київ, 1908, 
Як 

Безземелля, лля, безземелье. Туш 
таке у лаг- безземеллі, що нікуди й 
теля ■вигнати на пашу. Д. Бодаковка, 
Іїолтав. г., Мпрг. 5% 

Беззлобний, беззлобний. Вона ему 
усе простила,—така те беззлобна, як 
і Ті мати—покійниця. Сл. Нижняя 
Писаревка, Харьков. г., Волчан. у. 

Беззлобно, нарйч. безл> злоби, 
беззлобно. На селі беззлобно, для роз- 
иат, шакали собаки. Дзвін, 1913. XI, 
з85. 

Беззоряний, беззвйздний. За яким 
часом у пустій темряві беззоряної 
нон ■' вона побачила мужесі ку постать. 
Рідний Край, 1909, Лїі 24, 9, Ста- 
рнцький, Поезії, Київ, 1008, 326. 

Беззубка, ки, тонкая и хрупкая 
раковина, около С—8 мплпметров’Ь 
вь длішу, при ширшій около 5 ми- 
лиметровть, населяющая времешше 
водіше баееейпьі. (Апаеіопіа). Па- 
чоскій, Опиеоніе раотптельности 
Херсонской г., 1917, II, .218. 
Безименний, ого; такі, називали 

ісь Оапорожекои Сйчи второго іеро- 
діакона. Григоровича Второй, Руко- 
пись, Библіотска азіатскаго депар- 
тамента (Спб), Л'« по инвентарю 
184, стр. 158. 

Безкачанне времья, время года, 
корда нйгь ни капусти, ни щавлю, 
іш всего, того „чим можна засма¬ 
жити борщ“. Тепер, діти, гзісьте і 
такни борці, без нічого, бо як раз на¬ 
стало безь етапне премія. С. Гуляй- 
гіоло, Екатер. г., Верхи, у. 

Безнвітовйй, неимй (ЛЦІЙ ЦВІТОВІ». 
'[ереза тая та папороть заутця ро¬ 
слинами безкбішовнмп; воші не мають 
квіток, а плодятця з особливий' зерен, 
що звутця спорами. Лункевич, Під¬ 
земне царство, СПБ, 1911, 33. 

Безийшкий, непміющій кишект. 
іін.1 аіио-дртаіїло овечок пасе, Оришка 
безкин-ка вечерять иесе. Батурин'Ь, 
Черниг. г. Геть, не сиди до мене 

близько, бо од тебе тією безкіиикою— 
вонючою, тією сухотою тхне! Василь- 
чеико, Оповідання, Київ, 1915, 296, 

Безкінний, безконньш, безлошад- 
ішй. Зварницкій, Источники для 
исторіи зап-х'ь коз-вть, II, 1591. 

Безкінцевий, безконечний. Я йшов 
по безкінцевій єдиновірній дорозі. Шлях, 
Москва, 1917, IV, 17. 

Безкожухий, не имйющій кожуха. 
Годі грати на басолі, на морозі аж 

слсза безкожухою пройма. Молода 
Україна, 1909, Л1® 10, 3. 

Безнлопотно, нар., безхлопотно. 
Продав свою землю, гроші поклав у 
збанок та и живе собі тепер безкло- 
попгпо. Д. Богодаргь, Екатер. і’., 
Алекс. у. 

Безколосний, безколоеннй. Сонеч¬ 
ко ще світить, гріс, всміхаспщя; і ла¬ 
пам безколоеннм, і деревам пожовклим 
і сивому дідові Якпмові. Романович, 
Карпатські етюди, Основа, Одесса, 
1915, II, 79. 

Безконечник, на, родл. вишивки. 
См. слово „вуж". 

Безконечність, ти, безконечності.. 
І і ріп: сен понісся б аж в безконечність. 
Шлях, Москва, 1917, V—VI, 54. 

Безнонешна, ної, дйтекая пісня. 
Був собі журавель та журавочка, на- 
косили сінця повні ясельця. Наша 
пісня гарна п нова, потіпаймо її 
знова: Був собі .журавель... і знов спо- 
чаггіку, і знов, і так без кінця поїси 
обридне. С Жабориця, близт. Звягля 
на Волини, ГІ. Косач, Дітські игри, 
Кіевт., 1903, 19. 

Безкбрмья, мья, безкормица. У тс 
літо було такс безкормья, що біііна 
вівця пе траву, а коріння од трави 
виривала із землі та гризла. X. Ко- 
сивка, Екатер. у. 

Безкоролівья, вья, безкоролевье. 
Були у гтіх ляхів і королі, було н 
безкоролівья, а то вже стали ще іі 
руські царі. С. Капуливка, Екатерин. 
уйзда. 
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Безнраіна, ни, безпрсдільность, 
безконечності». Я зниву тучи, прико- 
вомі \і красою твоїх роскош, безкраїй 
чарівних. Старицький, Поезії, Київ, 
1 908, ЗО, 180. 

Безкрбзий, не иміюіцій крова. 
Сирота безкроиа, безпритульна, пі 
батька, ні матері. С. ІІІошиновка, 
Екатер. г.. Верхи, у. 

Безкровний, безкровний: безкровна 
,жертва. Зварницкій, Источнпкидля 
исторін зад. коз., 1903, І, 634. 

Безнряжнйй, не иміющій „кря¬ 
жів", тазо'-ихт» вндающихся костей. 
„В кутку, неначе вже безкряжпий 
біб тихо вишіптує беззубими устами 
(молитви в церкві). Степ, Одеса, 
116, 72. 

Безлйсття. ття, безлистье. Стоїть 
ліс юлий, скрізь безлйсття, проклята 
гусінь усе пооб'їдала. М. Котовка, 
Екатер. губ., Новом. у. 

Безлйций, безлиций. Безлиця у 
пітьмі юрма здрі і чулась і пішла па 
і уральцю. Коцюбинський, Дебют, 
СІІБ.—Львів, 1911, 130. 

Безлйчча, чча, множсство, неисчи- 
слимость. їх туш у нас, у степу, 
ціле безлйчча (могил). С. Томаковка, 
Екатер. у. 

Безлйчниця, ці, безстндница. 
Л. Українка, Твори, І, 75. 

Безлітно, нар., безконечно, вічно. 
Жили б вони, ті запорозці, тутечки 
безлітно, як би не той Потемка. 
С. Капуливка, Екатер. у. 

Безлюдничка, ки, отшельница. 
Осадчій. На грані XX століття, 
Київ, 1911, 22. 

Бєзлюдя.іий, безлюдний. Черня- 
вський, Оповідання, Київ, 1913, 4. 

Безмедність, ти, отсутствіе меду- 
ііедостатокт> меду. Одні б.жоли зги. 
пули од гиильцп, а другі од безмедніети. 
С. Вол. Будища, ІІолт. г., Гадяч. у, 

Безмилосердний, немилосердний. 
Бій жорстокий, безмилосердний чоло¬ 
вік, а ви кажете добрий. Який там 
добрий? Лютий чоловік. Д. Богодарт>, 
Екатер. г., Алекс. у. 

Безмйсля, ля, безмнеліе, отсут¬ 
ствіе мисли. Чом слова пісень дихають 
такою поезією, тихим народнім розу¬ 
мом, а як що бува доведетця побала¬ 
кати з самими, співцями , гіг о вони 
тільки нудьгу гіаводягпь своєю ту поспію 
та цілковитим безмислям? Кримсь¬ 
кий, Повістки і ескізи, Коломия 
і Львів, 1895, 201. 

Безмитно, нар., безпошлпнно. 
Німцн и наши подданне тое зими 
соль привезли безмитно. Любавскій, 
Областное діленіе и містное упра- 
вленіе Литовско-русскаго государ- 
ства, М., 1893, прил., № 32. 

Безмовья, вья, безмолвіе. Там 
таке безмовья, що чути, як муха про¬ 
летить. С. ІІІошиновка, Екатер. г., 
Верхи, у. 

Безмбчний, безмочннй, безсиль¬ 
ний, слабий. Тепер народ став ма¬ 
лий та без.иочтй, не то що в ста¬ 
ровину. С. Фаліевка, Херс. у. 

Безмьяснйй, безмяснй, вепгга- 
ріаискій; безмпяспа їжа. Маяк, 1913, 
№ 11, 9. 

Безнаганний, беззастінчнвий, 
беззазорннй. Він такий безнаганний, 
куди тобі завгодно, всунстця. С. Ла¬ 
да новка, Черниг. у. 

Безнасінний, безсімянннй. Бони, 
ті гарбузи, якісь-то безнасінні. Сл. 
Старо-Салтовт», Харьк. г., Волч.у. 

Безнуждний, безнуждний, не 
иміющій нужди. С. Володарка, Кіев- 
ской г., Звен. у. 

Безустанний, безустанний, нео¬ 
слабний. Молитвеник для молодіжи, 
Львів, 1913, 42. 

Безнастанно, нар., безустанно. 
Вона росповідала про карликів, що 
пливуть на широких плесковатих лист¬ 
ках по великому озеру і безнастанно 
воюють з метеликами. Молода Укра¬ 
їна, 1908, № 12, 26. Рудницький, 
Коротка ґеоґрафія України, Київ— 
Львів, 1910, 145. 

Безнужно, нар. безь надобности. 
На сих цимингпарях безнужно ховасми 
бувають тіла мертвих. ЛІТОПИСЬ 
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Екатершюславской ученой архіїв- 
ноії комиссіи, 1908, IV, 85. 

Бевобмежний, безмежний, безгра- 
ничпьій. Молода Україна, 1914, № 3, 0. 

Безоглядний, 1) Безоглядний, без- 
нрекословний. Натюшка звелів нам 
у класі вивчити з катехізму тільки 
тії тексти, де кажетця за безогляд¬ 
ний послух дітей батькам, старшим, 
усяким наставникам та государю. 
Кримський, Повістки і ескізи, Ко¬ 
ломия і Львів, 1895, 6 2) Неосмот- 
рптельнпй, Иечуй-Левіцький, Грам- 
матпка українськ. яз., 1914, 1, 41. 

Безодня, ні, топкое місто, безт> 
дна. / воно було безодня такс, то як 
скотина загрузне, так і пропала. Кі- 
евская Старина, 1904, Ноябрь, 249. 
'Гоже, д. Німовиче, Волнн. г., Ро- 
вен. уізда. 

Безоплатина. ни, безпошлина, без- 
ношлпнная торговля. Даю воленьку 
продавать, скупать ьо широкому цар¬ 
ству руському і без мита ще, без 
оплатини. Старицький, Поезії, Київ, 
1908, 452. 

Безоповідне, нар., безт> обгявле- 
нія, без'ь извіщенія, самовольно. 
Запорожци в пропілом року з служби 
ею великого государя з Пнфляюп без¬ 
оповідне поуходили в малоросійскіс 
городи. Зварігацкіп, ІІсточннки для 
нсторіи гаи-хт> коз-вт», Г, 962. 

Безоставйчно, нар., безостапо- 
вочно, безпрернвно. Вона, ця рожа, 
безоенгавичяо цвіггге, усе літо. С. Лоц- 
манская Каменка, Екатер. у. 

Безочеетво, ва, сліпота. Радиви- 
ловскій, Вінеіуь Хрсстовь, Кіевт>, 
1688, <87. 

Безотчина, ни, внморочное шпі¬ 
ці е. А цс що ж воно такий туш- двір 
разюроженгій?—Та це воно безотчгша: 
тут панок один жив, ггга замер, а на- 
слідників нема, так воно піде у казну. 
С. Липци, Харьк. у. 

Безочкий, безглазнй. Евхологіон 
албо требникт> Петра Могили, Кі- 
евт>, 1646, иредмова. 

Безпазурий, не иміющій когтей. 
Д/и( ему (коагеняпгі) поодрізали ки.гті, 
воно тепер не вдряпне, бо безпазурс. 
С. Лапинка, Екатер. у. 

Безпалько, на, человінг не пмі- 
ющій одного, или ніеколько паль¬ 
цева на рукі, или на ноіі. Село 
Солнцевка, Харьк. у., д. Богодар'ь, 
Екатер г., Алекс. у. 

Безпймьятно, на, безнамятньїй. 
С. Каменское, Екатер. у. 

Безпастушний, безпаотушіши, Ди¬ 
тина без матері однаково, що теля 
безпасюушне. Д. Михайловка, Ека- 
терин. г., Алекс. у. 

Безпатентний, безпатентний. 
Криме* кпи, Повістки і ескізи, Ко¬ 
ломия І Львів, 1895, 49. 

Безп&шшя, шшя, время, когда не 
пашутт.. Саме весна, безпапчия. Сніїт, 
1912, IV, 5. 

Безперепонний, безиреиятствсії- 
ннй. Труди Черішговскаго пред- 
варит. комит. по устройству ХІ\‘ 
археолог, сьізда, 1908, 33. 

Безперерйвний, безперерьшшіі; 
гнонка, безпереривна нитка. Хоткевич, 
Гірські акварелі, Харьків, 1914, 6. 

Безперсий, безгруднй. С. Капу- 
ливка, Екатер. у. 

Безпечатний, безиечатпнй, не- 
иміющій печати. По цему безгіечані¬ 
кому квітку ви, дівчата, нічого не 
полупите. X Онацькій, Полтав. губ., 
Миргород у. Рості,сь от поминутих 
посланих безпечагппую оті (запорозісцгя) 
припили. Звариицкій, ГІсгсчііпки для 
исторіи зап—хь коз—вт>, І, 875. 

Безписьменний, безграмотний. 
Там ціле село базиисьменне, од самого 
сотворінчя світа. С. Августпновка, 
Екатер. у. 

Безписьменно, нар., безграмотно. 
Тамд>-же. 

Безплачний, безплачішй.'/Уеиілмч- 
не горе—дуже сгпра ине горе', то такс, 
що ііго ні виплачеш, ні викричиш: 

і С. Звонецкое, Екатер. у. 
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Безплодний, безплодний,. не да- 
гощііі плода. Ветлодна вівця. Слоб. 
Мартовая, Харьк. г., Волч.- у., М. 
Лободовскій. С. Солнцевка, Хар.у. 

Безплотний, безплотний. Шлях, 
Москва, 1917, УИ, 10. Це свято на- 
зпваєтця собором св. архистратига і 
Ми .тім і гтших безплотних сил. 
Ванькевич, Проповіді, Проскурів, 
1917, 110. 

Безплатний, незапятиаинй. Наша 
слава безплямна. Сгарицькии, Поезії, 
Київ, 1908, 151. 

Безпевйнний, незаслуженннй. 
1! цс життя і сіп, Юрко, немало 
вкинув гіркою полиню, безневинної об¬ 
рази. Банківський, Збірник, Київ, 
1910—1912, 71. 

Безповітряний, безвоздушннй. 
Кажуть, що як піднятись верстов неї 
десять у гору, так там уже почи¬ 
наєш ця безповітряне небо і там ні 
дихати, гіі жити ніяк неможна. 
С. Фаліевка, Херс. у. 

Безповоротний, безпоЕоротннй. 
Ви .ж добре знаєте, якім був мій за¬ 
хід, коли саме він був і що вігі був 
безповоротний. Л. Українка, Твори, І, 
200. Вій висловив свій присуд і почу¬ 
вав всю сю силу і безповоротну рішу¬ 
чість. Банківський, Збірник, Київ, 
1910—1912, 33. 

Безповоротність, ти, безповорот- 
ность. Леся Українка, Твори, І, 200. 

Безповоротно, нар., безповоротно, 
Один непевний крок, рух навіть, і 
справа безповоротно гине. Основа. 
Одеса, 1915, III, 103. 

Безпомічність, ти, безпомоіцность. 
Се був стогін безпомічносте, стогін 
тих, хто звик покірно згинатися 
перед всесильною долею. Хоткевич, 
Життєві аиальогії, Київ, 1908, 266. 

Безпомічно, нар., безпомощно, Сі¬ 
рий, Семейство лисів, Київ, 1914, 63. 

Безпонеді'лкова, ої, молодая, вка¬ 
завшаяся „нечесною" послі брачной 
ночи.которая бнваегь обнчно вгвос- 
кресепье, називаетея „безпонеділ- 
кова, Сезкоровайна"; она обнчно про¬ 

сить прощеній у всіхь; всі расхо- 
дятея изт> хати молодого и вт> по- 
недільникь, слідующій за бранною 
ночью, веселье прекращаетея. Гні- 
дичь, Матеріали по народной сло¬ 
весності!, Полтава, 1915, 85. 

Безпопівщина, ни, село, гді літі* 
іш церкви, ни священника. Полт. г., 
Кобеляк. у. 

Безпораддя, ддя, безсовітность, 
безпомощность. Вігі зрадів чужому 
юрю, безпораддю, сліпоті матері, гцо 
топить свою рідну дитину. Рідини 
край, 1909, «Ма зі, 10. 

Безпор.їдщина, ни, безпорядокт>. 
Там така у них у дворі безпорядщппа, 
що і в двір ніяк уїхати. С. Мануй- 
ловка, Екатср. г., Новомосковск. у. 

Безпотиновенно, нар. пеуклонно, 
неизмінио. Одправляв (царську служ¬ 
бу запороте, козач) безпоткновенгю. 
Зварницкііі, Источникн для исто- 
ріи зап. КОЗ., 1903, II- 1844, Воль- 
ііости зап. коз., 1898, 326. 

Безпр&вочно, нар., беззаконно, 
неосновательно. Зварницкііі, Нсточ- 
ншш для псторін запор, козакові, 
II, 1985. 

Безправья, вья, безиравье, безза¬ 
конь. Уманець, Тарас Бульба, 
Одесса, 1910, 42. 

Безпридїльний, безь онреділен- 
ішхь занятій, коему „не дано прн- 
ділу“ - нпчему не научено, не дано 
занятія. У нашою дякона один пін 
псаломщиком, а другий безпридільнпй,- 
живе у батька. С. Мартовая, Харьк. 
г., Волч. у., М. Лободовскій. 

Безпрйкладний, безпрпмірннй. 
Мимохить муси11' запитати: де ж той 
край—кіт ць безприкладному щоюдне- 
му підвищенню цін на землю? Васи- 
ленко. Вжитки селянські на Пол¬ 
тавщині, ОПБ., 1906, Зі. 

Безприкладність, ти, безпримір- 
Ііость. Це така безприкладність, що 
зоч у субонгннк запиши: п>п нічого не 
бере за треби. С. Шошиновка, Екат. 
г., Верхи, у. 

Безприкладно, нар, безпримірно. 
С. Лапинка, Екат. у. 
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Безпримішний, безиримісньш. У 
нас пшениця чиста, безприміииш, пс 
п>є, що у оісидів; жиди чого тільки до 
неї і не примішують. Село Весслое, 
Тавр, г., Мелит. у. 

Безпритула, ли, безпріютньш, без- 
пригнула—сирота. Молода Україна, 
1009, № 10, 3. 

Безпричйнний, безпричинний, не¬ 
повинний. С. Капуливка, Бкат. у. 

Безпрйчинно, нар., безі» причини. 
Вина безпричинно сміетця й що хви¬ 
лини бере в руки гітару, яку зараз 
же обкладає набік., Винниченко, Про¬ 
мінь, 1917, 3-і стр. 11. 

Безпровйнний, безвинний. Знепо- 
аажив він, оганьбив мене, мене чесную, 
безпросипную. Старидький, Поезії, 
Київ, 1908, <146. 

Безпрозбрий, безпросвітний. Під 
іплідною банею (церкви) безпрозора 
темрява. Степ. Одеса, 1916, 73, 

Безпросйпний, безпросипний. Бід¬ 
не тіло, заніміле у безпросипнім, січ¬ 
нім єні, як віск безкровне, пожовтіле, 
ломоти буде у трут. Перші вський. 
Зорі, Київ, 1903, 91. 

Безпузий, Безбрюхій. Худа,.губа’ 
висока, бс. нуза, якась кощава г сума, 
як сухарі,—ото така була крапуля. 
С, Фаліевка, Херс. у. 

Безпузьно, ка, безбрюхій. Він та¬ 
кий у нас. як ключіса зігнутий, не 
геть, не те, а дражпяЬіь ідо безпузь- 
ко, бо у ію, кажуть, зовсім і пуза 
нема. Сл. Липцн. Харьк. у. 

Безрйддя, ддя, безрйдок, ка, без- 
совітье, безтолкевщцна, безчин¬ 
ство. Врадь (уряд) пана винен спра¬ 
ведливості чинити, етерегучи -покою, 
аби ся заненкн не деяли, вг чомь на¬ 
переді аби ся князь Полубснгскігі опа- 
шрнсії заховало н ради іг>, оіееби без- 
радья и несправні вг панство патом 
Зо сторони московскою гною нсприя- 
теля не розумелп. Любавскій, Ли- 
товско-русскій сеймі., Москва, 1901, 
придож., 63, 114. 

Безр&йній, безсовітннй, безна- 
дежннй. З тім сплелись в тісне пле¬ 

тиво, як гірлянда, як кегняг з реиь- 
яха й рути: звірячий жах-, невимовна 
туга і роспач безрайній. Шлях, Мо¬ 
сква, 1917, VIII, 58. 

БезрІДДЯ, ДДЯ, безродье. Лучне 
мені було тебе, брате, у турецький, 
у бусурменській великігї неволі тебе 
доглядати, а чим мені, брате, між 
своїм народом у своїм безріддя смертю 
постраждати. М. Вол. Сорочинцн, 
Полт. г., Мирг. у, А. Сластіонові, 
Кобзарі» Михайло Кравченко, Кіев'ь, 
1902, 24. 

Безрійки, ків, пчелн, не дающія, 
роєві». Безрійки треба перенести на 
нове місце, а на его місце поставити 
первісна. Немоловський, Бжільниц- 
тво, СПБ, 1904, 91. 

Безрі'йний, безройннй; безрііїньпі 
пень (бжгл). Немоловський, Бжи.ть- 
ШЩТВ0, СПБ, 1904, 91. 

Безрозбі'рний, безразборчпвий. То 
дядто такий собі, безрозбірний: то 
-не подаси, усе їстиме. С. Бузовка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Безрукавий, безрукавий. Носив 
Хома подране, а Ярема безрукаве. 
Зтнографическое обозрініе, Москва, 
1892, XII, 173. 

Безсйлий, неиміющій сала. А що 
■ж ви кололи к Віздву кабана?—Хололи. 
1 добрий кабан?—Кабан великий, та 
тільки безпалий, дуже багато у пему 
мняса. Д. Богодарт», Екатер. губ., 
Алекс. у. 

Безсві'тний, безсвітнна, мрачннй, 
темний. Піти в Аід безсвігппий, десте- 
летця скрізь темрявпй Ереб. Л. Ста- 
рицька—Черкяхівська, Нова Рада, 
Київ. 1908, 466. 

Безсеменний, безсімянішй Це 
такий огірок, що в пему немає еімня, 
він безсеменний, а отой жовтяк, то 
з сі.ипям, тою ви й заховайте на на¬ 
сіння. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Безсережна, безі серегт». Дурепа 
ти безсережна. Д. Богодарі», ККа¬ 
терин. г., Алекс. у. 

Безсйлість, ти, безсилье. Кожен 
раз у нестямі я безсилоегті. Віра 
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Андріївна, переживала хвилини боже- 
вільства. Вільна Україна, СПБ, 1906, 
Л'о 1—2, 12. Сам убиває себе чоловік, 
а чому—невідомо.— 3 безсилостн все, 
розгадала спокійная скеля. Хоткевнч. 
Нова Рада, Київ, 1908, 372. 

Везскверний, нескверний. Ради- 
виловскій, В’Ьнец’ь Христова, Кіевть, 
1688, 181. 

Безслихи,хів, глухія м£ста, куда 
не ДОХОДИТЬ человіческій ГОЛОСІ). 

Там, по суворих диких верхах, десь в 
безводах, в безслпхаг, гніздитцл велика 
мара, ворожа сила. Коцюбинський, 
Тіні забутих предків, СПБ.—Львів, 
1913, 24. 

Безсмакбвиця, ці, безвкуеица, без- 
вкусье, Кримський, Повістки іескізи, 
Коломия і Львів, 1895, 271. 

Безсмачнйй, безвкусньїй. Рідний І 
Край, 1911, № 17, 26. і 

Безснйстий, неимйющій пола. | 
нас хати скрізь безснасті, рідко | 

де с поміст, а більше иіого земляні і 
долівки, помазані глиною. С. Покров- | 
ское,^ Екатер. г., Алекс. у. 

Безсніжжа, жжа, безснКжье. 
С. Капулпвка, Екатер. у. 

Безсніжний, безсніжний Тоді, 
була безсніжна .зіма. Хут. Косивка, 
Екатер. у. 

Безсовісний, безсовістннн; без¬ 
совісні зюидп—орач дарі. Уманець, Та¬ 
рас Бульба, Одеса, 1910, 139. ! 

Безсовісття, ття, бсзсовЬстность. 
Величко, Літопись, Кіев’ь, 1848, І, 
355. 

Безсонько, на, неспяіцій. Ну, 
на-добра піч тобі, безсонько! Молода 
Україна, 1914, Лї і, 2. 

Безсоняшний, несолнечннй. Зда- 
ииця, до віку тягтгіметця темний, 
безсоняшний день. Молода Україна, 
1911, № 10, 2. 

Безспрошний, неноложенннй. Лін 
бере гггаксу безспрошну.— Як то без- 
спроиіну?—А так, що захоче, те й 
бере. Хуторх Онацкій, Полгав. г., 
Миргород, у. 

Безсракий, неиміющій зада, яли 
ех очень незначительннм’ь задомі>. 
Чорт безсракий. £ такі, чорти, що 
у них зовсім сраки нема,—самі кишки 
тягаютця... Чим же вона погана (ко¬ 
рова)?— Чим погана? Тим, що бсз- 
срака — от чим. М. Котовка, Ека- 
терин. г., Новом. у. 

Безсребрбнин, на, безсребреникь. 
Хот^в нічого не брати з мужиків за 
треби, думав гупгп безеребреником, а 
ось тепер що таке я? ЧерНЯВСЬКИЙ, 

Оповідання, Київ, 1913, 117. 

Безсрібниця, ці, безсребреница. 
С. Борщевое, Харьк. у. 

Безсрі'бнин, на, безсребрешшкт>. 
Це у нас-г батюиігса—безсрібник. 
0. ПЇошиновка, Екат. г., Верхи, у. 

Безстрашний, безоиасннй, гді 
можно не знать страху. Там гпакі 
були безстрашні терни та лози, що як 
тільки ускоче в них, загць, ггго там 
він нічого не боїтця, неначе він у гич 
замазавсь. С. Фаліевка, Херс. у. 

Безстрочний, безсрочний, безсроч- 
ішй., Рильський, Сільські пригоди, 
Спб. 1905, 19. 

Безструнний, безструнний. А ну 
ми райте на скрипці?—Та вона у мене 
безструнна. С. Новий. Кодак'ь, ЕКа¬ 
терин. у. 

Безсумління, ння, безсовістность. 

Безсумнівний, безсомнительинй, 
несомн’Ьнннй. Це справжня, безсум¬ 
нівна реальнісгт■. Промінь, 1917, 
№ 3—4, стр. 15. 

Безсходно, нар., безвиходно, ші- 
куда не внходя. ВІН жив тргі мі¬ 
сяці у сестри безсходно, гткуди не 
вгіїзжаючгі з дому. С. Бузовка, Ека¬ 
тер. г., Новом. у. Зварницкій, Ис- 
точники для исторіи зап-хі> коз-в'ь, 
II, 1731. 

Безсчастя, тя, несчастье. Він бо¬ 
явся, аби там не погпкало его такос 
безсчастьс і небезпеченетво, якоє било 
ему перед вашими очима. Зваршщ- 
кій, Источаики для исторіи заіі-хі. 
КОЗ-В'Ь, і, 318. 
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БезсчІТНИЙ, безсчетннн. Безсчптш 
мережка-це така, гцо мере окуть без 
споту, а виходе гарно. Батуршгь, 
Черниг. губ. 

Безтворчий, непроизводительнни, 
нетворчсскій. Твоя жагуча сила вся 
о безтворчому падінні. Чупринка, лі¬ 
тературно-науковий Вістник, Київ, 
1917, II—ІТІ, 223. 

Безтельбушний, неиміющій ВІїу- 
треішостей. Чи воно звірина, чи воно 
н{0, оте безголове, безлапе, бе тель¬ 
бушив створінню. Молода Україна, 
1910, ЛЬ 1, 19. 

Безтелесний, безтілесний. Ка¬ 
жуть старі люде, то смерть иноді 
показустця в образі чоловіка безшелес¬ 
ного. Етноґрафічний збірник, Львів, 
1912, 409. 

Безтілесність, ти, безтілесності». 
В ногах і по всему тілі почувалась 
легкість, воздушпіспи, безтілесність. 
Дзвін, 1913, \о 3, 166, 

Безтолочча, чча, отсутствіе то¬ 
локи (о землі). Земли Полтавской 
губ., Роменскійу., 1904, 33. 

Безторжа, жи, безторговье. По¬ 
пала я як раз па безторжа, коли 
.успдп позачиняли усі ґвої крамниці. 
Г. Вишшца, Подол. г^б. 

Безтрудний, незатруднительїшй, 
свободньїй. Зварницкій, Источникп 
для ксторіи, зап. коз., 1903, І, 640. 

Безтурботний, безначальний, без- 
хлонотньтй. А що їйV Баїацтво, без¬ 
турботне життя—от вона через гне 
й гладка та здорова. С. Микуличи, 
Кіевск. г. 

Безтутешно, нар,, не здішне, 
не вт» зтомі) місті. Що в мирі яв- 
ляетця, вік безконечно, що чоловік за¬ 
мов /рішить вік безюутегино. Спс- 
ранскій, ІОяшо-русск. пісня, Кіевт», 
1904, 38. 

Безтямка, ки, безпамятство. На- 
тіваютця до безтямки та тільки, 
гляди, гпо гублятця, гпо лаютця. 
„Село", 1910, № 50, ст. 15. 

Безтямкйй, безтолковий, безтямка 
дівчина, безтямкий хлопець. Д. Бого- 
дарт> Екатер. губ., Алекс. у. 

Безузглядно, нар., неоглядно. 
Пре везузглядно, по песячому. Хоткс- 
вич, Гірські акварелі, Харьків, 1914, 
34. 

Безумовну, нар., безумолку. Ми, 
священники, повинні безумовну нав¬ 
чати па донний нам від Господа 
Бога народ. Ванькевич, Проповіді, 
Проскурів, 1917, 59. 

Безуряддя, ддя, безурядица, без- 
порядок'Ь. В гній економії, там такс 
безуряддя, то й сам чорт ладу не 
дасть. Д. Анновка, Екатер. губ., 
Верхи, у. 

Безхазяйно, на, неиміющіії хо- 
зяйства. Старий Гук ни за що не 
віддав би дочки за безхазяйна. Загірни, 
Під землею, СИБ., 1905, 5. 

Безхйрчча, чча, неядінье, недо¬ 
статок^ питанья. Діфтеріт най¬ 
дужче пристає до дітей, особливо ма- 
лоспльтіх, загодованих безхарчам і 
різною Петрівною їжого. Хвідоров- 
ськпй, Про діфтеріт, Хар., 1882, 15. 

Безхйстий, бездарний. Ну що 
він там скаже, отой недотепа, без- 
хистий гпа марудний Напихали моп? 
С. Капуливка, Екатер. уізда. 

Безхйтросний, безхитростннй, 
прямой. Понісся спів безхитросппи, 
правдивий. Комаров, Вінок Шевчен¬ 
кові, Одеса 1912, 140. 

Безхрестний, безхрестннй. Не 
опапе ні безхрестниз: могил, ні 
рабів. Старицький, Поезії, Київ, 
1908, 276. 

Безцвітний, безцвітннй. Над ви¬ 
голеною верх нею губою стримів го¬ 
стрий, орлиний ніс і разом з вели¬ 
кими, круглими й бещвітними очима 
нагадував якусь птицю. Вйнниченко, 
Антрепренер Гаркун-За дунайський, 
Київ, 1906, 345. Часто обгортав її 
сум над власного, безцвітиою долею. 
Хоткевич, Життєві анальогії, Київ, 
1908, 270. 

Безцінно, нар., безцінно. Кгала- 
гап поз наших войскових угодностех 
и урочищах працею кривавою на доби- 
чах звіринних козаков невинних в ти- 
ранскіе московскіе безцінно запровадил 
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рцкп. Зварницк'й, Источникп для 
исторіи зап-х'ь коз-вг, І, 1061. 

Безцінок, ка, безцінокг. Лучне ж 
мені козака Сунруна та і в вічі не 
видати, а як мені добро Су пру нове 
за безцінок і збувати. Зварішцкій, 
Малороссійскія иародння пісни, 
Екатеринослав’ь, 1906, 65о. 

Безчинний, 1) Безчинний, безпо- 
рядочннй, неприличннй. 2) Неимію- 
ідіп чина. Він хоч і пап, та на ему 
ніякою чину нема, він безчинний, то 
біти его можна; а от як на якому 
с чин, то тою взяв бити неможна, 
бо будеш одвічати за ею чин. С. СоліІ- 
цевка, Харьк. у. 

Безчйнник, на, безнорядочний, 
нарушитель порядка, епокойствія, 
Зварішцкій, Источники для исторіи 
зан. ісоз., 1903, Т, 678. 

Безчинність, ти, безчинство, без- 
иорядочность. 11с давай заволодіти 
себе безчюш'стю. Літературно-Нау¬ 
ковий Вістник, Київ, 1917, її—111,253. 

Безчйнство, ва, безчинство, без- 
порядочность, непристойность. Вони 
як понаииваютцн, то таке роблять 
безчинство, що на що вже мужик, то 
і той би такою не вигадав. С. Бу- 
зовка, Екатер. г., ІІовом. у. 

Безчі'льний, слабий, безсильний, 
разрозпеннни (?). Бої поскромив діво¬ 
чими руками безцільних іудеїв. Л. Укра¬ 
їнка, Твори, І, 28. 

Безчобітьно, ка, бідняка, непмі- 
ющій сапогь. Н. Кибальчич, Опо¬ 
відання, 1914, 38. 

Безчулий, безчувствешшй. то 
вважають певне за безчулою егоїста, 
а вами й сотої дол• не перемивають 
тих мук, що віч. Дзвін, 1913, Л'|> 4, 
209. Старицькиії, Поезії, Київ, 
1908, 213. 

Безшабашність, ти, безшабаш- 
ность. В давнину біда була в пусто- 
святстві сабашовою дня, а в наші 
часи в безшабашності!. Степанковсь- 
кнй, Казання сельського пастиря, 
Пиків, 1909, 113. 

Безшлюбно, нар., невінчано, бе8"ь 
вінца. Вони довго жили безшлюбно, 
а оце її чоловік помер, так вотй по¬ 
вінчались. С. Фаліевка, Херс. у. 

Безлшюббя, ббя, безбрачіе. В 
10 років Іван дав сам собі обітницю 
безшлюббя й дсдерзісував її непорушно. 
Маркович, По степах та хуторах, 
1908, 5. 

Безшелестно. нар., безл> шелесту, 
тих'1. Безшелестно блимають скромно 
багаттячка. Стен, Одеса, 1916, 72. 

Безьяйко, ка, безгяичішй, тоже, 
что „нутряк". Д. БогодарЛ), Екат. г., 
Алекс. у. 

Безя, зі, соргь матерій. Запона 
осію (безію) блакитною подчштан. 
Велично, Літопись, Кіовї., 1864, IV, 
126, 129. 

Беів, (?). Ь'і гас як беіва собака 
Полт. г., Кобел. у. 

Бекало, ла, плохо говоряіцій, 
иодобно овці бекающій. Чортове 
бекало! Як почне балакати, як почне 
бекати та мекати! Д. Бодаковка, 
ІТолт. г., Мирг. у. 

Беклемеси, сів, комплементи; 
слово, употребляемое ВТ) ереді ма- 
лороссіянл» міщанскаго сословія. 
Уже які він мені беклемеси підводив, 
а я, не будь дурна, тільки й тою, що 
осміхалась до нею. С. Фаліевка, 
Херс. у. 

Бенмес, су, нанитокть изт> внжи- 
МОКЛ) груигь, яблОК'Ь, сливт> и дру- 
гих'ь фруктові), разведеннихЛ) во- 
дой, ви употребленіи у малорос- 
сіянл» Таврической г. и, віроятно, 
заїшствованинй оті. татарл>. С. Ве- 
селое, Таврич. г., Мелит. у. 

Бекнути, издать звукть бе. Як за¬ 
махнувсь кулаком та як дав ему у 
пузо, то він тільки бекнув! О. Фа- 
ліевка, Херс. у. 

Бексання, ння, плач'ь ребеика. 
Од прочутою та живого читання 
Котовичевого, хлопі я прокинулось і взя¬ 
ло скимлити та заводити свої бек¬ 
сання. Кримський, Повістки і ескі¬ 
зи, Коломия І Львів, 1895, 219. 
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Бблець, ця, пзвістная міра для 
ЯШДКОСТИ. Хто с купцов горелку 
продажную у возе міл, тогдн ви¬ 
нен дати от малое и великое су¬ 
дини горелки белець за 12 грош.; 
.МИТО ВОДНОЄ ОТ'Ь горелки КОЛІКО 
будегьвь комязе белець за 12 грош. 
Верзиловь. Очерки торговли Южноіі 
Руси, Черниговь, 1808, 64. Три 
Пельці меду. Волнн. г., Овруч, у. 

Бблька, ки, поперечная балка 
потолка (одна). С. Малая-Дубовица, 
Холм. г., Більск. у., тоже Д. Пиш- 
леть и Новини, Варш. г., Гроец. у. 

Белькотлйвість, ти, болтливость. 
С. Борщевое, Харьк. у. 

Бельмес, нар., ничего, пикакого 
чорта. Ніхто ні бельмес тобі за па- 
ппівшік не каже, а ось па що ти 
ошрод витовк кіньми? Д. Бодаковка, 
Полт. г., Мирг. у. 

Бемцнути, у паств со зву комі»: 
„бем“. Не віадук знов чорта, бо й 
сам горшка доюнпти бемцнеш упа¬ 
деш з крівлі церковної вслід за горш¬ 
ком в краскою. Воронин, Коло церк¬ 
ви, Київ, 1911, 26. 

Бен&рь, ря, (?) І закричав Люци~ 
перь: „гей ви, панове воїводи, бенарі і 
трубар'ґ. Харьковск. г., Купян. у., 
Зтнографическое обозрініе, Москва, 
1893, ХУДІ, 119. 

БензбОКИЙ (?). Бреше вона, бензеока 
паскуда! Бреше вона, як собака! Мар¬ 
ковий: По степах та хуторах, Київ, 
1908, 221. 

Бенкетлйво, нар., оть слова „бен¬ 
кет", пирь. Може й справді бенкет- 
ливо, бучно й весело було там. Кесарь 
Білиловський, Рукописна поема. 

Бент&чка, ки, иначе мантачна, 
ментйчна, менця, ці, узкая, сь руч- 
кой, деревинная лопаточка, намазан- 
ная смолой сь пескомь, или же 
покритая наждакомь сь перекре- 
щивающимися насічками для остре- 
нія коси. С. Жуковь, Волннск. г., 
Остр. у., 0. Немовичи, Городокь, 
Ровен. у., С. Посягва, Остр. у. 

Бентежньїй, волнующій, безпо- 
коящій, тревожащій. Рідний Край, 
1910, № 4, 31. 

Бентежно, нар., безнокойно,взвол- 
нованно. Він зостався сидіти коло 
моїх ніг і тілько бентежно, мов хво¬ 
рий, поводив очима на обидва ока. 
Рідний Край, 1912, Л« 9, 19. 

Бень, тоже, что бендзь, междом. 
для вираженій звука чего-либо на- 
дающаго. С. Семеновка, Екатер. г., 
Алекс. у. 

Бербех, звукоподражаніе паденію. 
Він тільки бербех з гориш,сі. (Сравни 
слово о-бер-бенитись). С. Фаліевка, 
Херс. у. 

Береберівський дзвоник, ка, бол¬ 
ту нь. Так лаютця в селі. Хандалівці, 
Екатер г., Павл. у. 

Берґйць, междометіе для обозна- 
чепія бистроти паденія. А він бер- 
гиць та в воду/'С. Фаліевка, Херсон- 
скаго у. 

Бербйга, бирбига, ги, водовозная 
кляча. Величко, Літопись, Кіевт», 
1864, IV, 138, 139. 

Береаело, ла, бревно. Дивлюп, аж 
він здоровенне беревело тліне із лісу. 
С. Кулебивка, Екатер г., Новом. у. 

Берегов&тий, прибрежіий. ІІк 
поїдете по оцій бсреіоватііі балці, то 
так і. прибудете, куди вам треба. 
Кривой Рогь, Херс. у. 

Березневатий, покритий по мі¬ 
стами березой. Березневата річка; 
тут колись росла по боках річки бе¬ 
реза, через те вона й березневата. 
Херс. г., Елисав. у. 

Березовнйк, ка, березовая роща. 
Піди в березовнйк, вирубай там яку 
березку, той буде тобі пнердка па 
одеоісу. С. Гудпмьт, Полт. г., Лохв. 
уізда. 

Березовнйн, березник, на, родь 
узора на пасхальной писанкі. Скар- 
жинская, Описаніе народннх’ь ни- 
санокь, 1899, І, 121, 123. 

Березовйця, ці, родь папитка вь 
виді свареинаго густо березоваго 
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соку сі сахаромі и винннмі кам- 
немі. Клиновецька, Страви і на- 
ішхки на Україні, Київ, 112. 

Березотік, ну, місяці марті, 
когда пзі берези точится сокі, по 
отой примітЬ и названіе місяця: 
сокі не раньше, ни позже марта 
міояца не течеть изі берези. Село 
Мартовая, Харьк. губ., Волч. у. Як 
настане весняний місяць березотік, 
то люде вертять дірки у березах та 
■її тонуть і і берези сік,—ото и псу¬ 
ють дерево тим; отим і місяць цей 
називають березотік. С. ІІсаЙКИ, Кі- 
свск. г., Кан. у., М. Любодовекій. 

Березчаний, оті слова „березка" 
(растеніє). Верезчані квіточки дуже 
хороші, дуже ніжні, тільки сама бе¬ 
режи—лиха трава для хліба. С. Ве- 
еело-Ивановка, Екат. г., Верхи, у. 

Берестовець, ця, умен. оть слова 
„берест". їхав козак із полку додому 
да привьязав коня до берестовця,а сам, 
пішов віночка ловити. Данилові, 
ІІісни с. Андреевки, Кіеві, 1904, 8. 

Бертанський, Бертанська земля, 
ні за говорі „од нерелогов". Харь- 
ковскій Сбориикі, 1895, 17, 290, 292. 

Берці, ців, одна изі частей „вен- 
тірної ставки". См. зто слово. 

Бесаг, гу, особнй роді вншнив- 
ки, получившей своє названіе оті 
молдавскаго слова „бесаг“, означа- 
ющсе два мішка или торбн. Ку- 
старнне промисли Подольской г. 
Кіеві, 1916, 323. 

Бесар&бська слива, одииі изі 
сортові сливі „угорок", або „вен¬ 
герок". Чикаленко, Розмова про 
сельське хозяйство, СПБ. 1903, V, 
79. 

Бесіднин, ка, бесідующій. Закін¬ 
чив бесідник свою промову, а все було 
тихо. Маяк, 1913, V’, 6. 

Бесідниця, ці, собесідница. Мол 
бесіднш(я часто торкала мене за 
плече, або нахилялаа, щоб .заглянути 
мені в очі. Л. Українка, Твори, 1,99. 

Бесідбвник, на, собесідникі. Ру- 
конись XVII—XVIII, Стрілець 
Петрограді, 1915, І, 118. 

Бестійрськи, нар., по звірски. 
Живуть бестіярськи: не так, як усі 
люде, а так, як звірі. X. Онаці.киіі, 
ІІолт. г., Мирг. у.; тоже Літопись 
Велична, Кіеві, 1851, II, 344. 

Бесурчь, ча, бусурмані. Скурвий 
сип, бесурчь. Харьковскій Сбориикі, 
1894, VIII, 379. 

Бетірівка, ви, роді настойки. Буб- 
лей. Вхідчини, 1877, 221. 

Бетки, ків, разине гриби. Ві 
иостнис дна крестьяне ідяті борщі 
сі сушеїшими „бетками'* (разними 
грибами) или сі конопляним і >;о- 
локомі. Волинок, губ., Ііовградвол. 
уізда, Зтіюграфическій Сбориикі, 
СПБ, 1853, І, 360. 

Бехтірь, ря, нрниадлежнооть во- 
оруженія, воешше ДОСПІХІІ, извіст- 
нне также и вь Великой Россіи. 
(„бахтереці"). До того була ще й 
така війсікова зброя: панцирі, бехтері. 
О. Левицький,Волинські оповідання, 
1914, 7; Бранденбург!», Исторнче- 
скій каталогі СІІБ-го артиллерій- 
скаго музея, 1877, І, 207. 

Беш, шу, тоже, чго бешиха, т. е. 
рожпстое восналеніе. С. Варваровка. 
Херс. губ., Алекс. уізда. 

БЖОЛОВЙЙ, пчелиний. Підмітаючи 
уліг, можуча порою побачити неживу 
бжолову черву. Немоловський.Бжі ль- 
ництво, СПБ., 1904, 74. 

Бжолоідка, ни, птацащурка. Пол¬ 
тавок. губ., Хорол. у. 

Бжолокрід, да, пчелокраді (Регпія 
арІУогие). Злодій горобець, розбишака 
сорокопуд, проокерливий бжолокрад, 
вертлява синиця, жовна, дятел, щу¬ 
рок часто вкорочують віку бжолі. 
Немоловський, Бжільництво, СПБ., 
1904, 52. 

Бжолблов, ва, шершень, ловяіцій 
и истребляющій пчелі (Рйііапішз 
арігогив Баіг., вепігіапдиіиз Е.). 
Филипьеві, О вред ннхі насікомнхі 
ві Полтавской г., СПБ., 1883, 27. 

Бджолня, ні, пчелн. Необхідно 
пільнувати на дворі, в кою там зіму- 
ють бджольні, і прочищапт вічка од 
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снігу і леду. Пасішницький кален- 
дарь, 1918, Лютий 6. 

Бжоляр. ра, пчеловодь. Немолов- 
СЬКИЙ. Бжільництво, СПБ, 1904, 68. 

Бздйкало, ла, то-же, что „бздун“. 
Чортове бздйкало лежить на печ та 
воняе, то і вся сю робота... Ей, ти, 
бздшало! Ти тому бзди, у кого носа 
нема, а у мене хоч куценький, а єсть/. 
С. Михайлово-Апостолово, Херс. у. 

Бздйма, ми, иепускающая вітри; 
встрічается вь соединеніп еь соб- 
ственнимь именемь: ;,Хима-бздима“ 
X. Онацький. Полт. г., Мирг. у. 

Бздільня, ні, спальня (ироничес- 
ки). X. Байдака, Екатер. г., Верхи, 
уізда. 

Бздуня, ні, иепускающая вітри, 
бранное слово. С Солнцевка. Хар. 
уізда, д. Войсковое, Екатерин. у. 

Библійник, на, сторошшкь стара- 
го завіта, проповідующій но биб- 
ліп, предпочтительное почитаніе 
субботн передь воскресеньемь: суб- 
бота, праздникь древняго завіта, 
должна бить недільннмь празд- 
ннкомь, а не воскресенье, празд¬ 
никь новаго завіта; отеюда другое 
названіе „бвблейника"—„суботник" 
Зто секта такт, називаємихт. адвен- 
тистовь, получившихь своє назва¬ 
ніе огь латинскаго слова „асіуе- 
піо“~прихожу; основною мислью 
отой секти служить віра вь очень 
близкое пришествіе МессІи. изба- 
вителя міра, віра вь близкій ко- 
нець світа. Рідний Край, 1909, 
№ 38, 9. 

Бивка, КИ, (?) Де були глибокі стави, 
лишилися дві калюжі болота, покри- 
ті водою, як бивкою. Маяк, 1913, 
№ 49, 11. 

Бйдзавна, ни, оводь. Дубняк, Ро- 
сійсько-Українськ. словничок, Ко¬ 
беляки, 1917, 23. 

Бик, нб, днмовой ходь на чер- 
дакі оть печки кь трубі. С. Вар- 
варовка, Херс. г., Алекс. у. 

Бикус, су, (?) Ставляли обідниш 
на егггіл страву: голову світячу з би- 
кусом до хріну.. Варили, страву, яку 
так, яку з медом до бгікусу. Бублсй, 
ВХІДЧИНИ, 1870, 287, 293. 

Била, бил, два продольние бруса, 
верхній и нижній, вь воротахь, 
между которнми вбиваютея вер- 
тильнне брусья, вь виді рішет- 
чатого забора. С. Німовиче, с. Го- 
родокь, Волннск, г., Ровенскаго у. 
Два нижніе боковне брусья вь еа- 
няхь. Бахмачь, жел.-дор. станція. 

Биліон, на, билліонь. Коли до 999 
милгонів додати 1 миліон, то буде 
1000 миліонів, або биліон, котрий 
ще зветця миліардом. Степовик, Арих- 
метика, Полтава, 1909, 22. 

Бинймній, нар., по крайней мі¬ 
рі, ни мало. Труди ІТолтавекой 
Архпвной Комиссін, 1915. ХІН, 58, 
Ліюгіись Самовидці, Кіевь, 1«78, 
376. 

Бйрки, нів, родь игри или заба¬ 
ви на „посідженні" у тіла ііокоіі- 
ника у Гуцуловь. Етноґрафічшін 
збірник, Львів, 1912, 228. 

Бйрло, ла, свинячья берлога. Отут 
саме було їх (диких свиней) бйрло. 
Д. Богодарь, Екатер. губ., Алекс. 
уізда. Сравнп оловарь Уманця і 
Спілки, І, 29. 

Бирючина, ни, растеніе. и&чвігшп 
уи1§аге, Пачоскій, Описаніе расти- 
тельности Херсон, г., 1917, II, 266. 

Бйстрик, на, бистрий. Говорится 
обнчно о протокахь между вітками 
и рукавами Дніпра. С. Красно- 
григорьевка, Екатер. у. 

Бистроногий, бистроногій. Невже 
вона, бистронога лисиця, не зловс 
якоїсь підбитої куріпки? Будяк, 
Червоний Комірець, Київ, 1911, 35. 

Бистроокий, бнетроглазнй. Хут. 
Онацькій, Полт. г., Мирг. у. 

Бистроплйнний, бистротечннй. 
Хіба життя не бистро плинний сон, 
а сон не життя? Коцюбинський, 
Тіні забутих предків, Спб. -Львів, 
1913, 74. 
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Бистроумний, бнстроумннй, на- 
ходчивнй. Нечуй-Левіцький, По¬ 
вісті, Київ, 1914, IX, 49. 

Бистроумно, нар., бистроумно. 
Він бистроумно зміркував, що як 
удаватиме одушевлення, то сю поже¬ 
ну ті, на війну. Кримський, Мусуль¬ 
манство, Львів, 81. 

Биструшка, ки, бнструшка. Вже 
ластівка в гай прилетіла, биструшка 
мала, чепурна, а ввечері тихо бре- 
ніла. Молода Україна, 1910, «М» 5,16. 

Бистряк, кй, бистрий ЧвЛОВІКЬ. 

Зтпографическое Обозрініе, Москва, 
1894, XX, 160. 

Битййсьний оть слова битіє. 
Пишетея вь книгах'ь бнтейскпхь. 
Радивиловскій, Вінець Христовь, 
Кіевь 1088, 285. 

Битець, ця, боєць. А подайте 
мені битця ще з того коня,я! С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Бйтна, ки, палка для играющаго 
вь „скракля". Для играющаго в'ь 
„скрікли" подагаетея по дв'Ь хоро¬ 
шій палки „битки". Харьковскій 
Сборникь, 1895, IX, 339. 

Бйтниця, ці, або ломуха, хи, мялкч, 
инструменгь, необходпмий при 
внділкі ткацкихь иаділій. Ку¬ 
старная ГірОМЬІШЛеННОСТЬ В'Ь Кіев- 
скоіі Г., 1912, 220, 225. Вь Словарі 
Гринченка „бительня". І, 57. 

Битописйніє, нія, бьітописаніе. 
.V витопи санії про се, коли Господь 
ущасливив Адама, подарувавши ему 
оцінку, здастця, нічого немає, у який 
саме день то було. Г. Коваленко, 
Жарти життя, Київ, 1914, 109. 

Бйхан, на (?). Цигап-бихан про¬ 
дав душу за лягушу. Харьков. губ., 
К'упян. у. Зтнографическое Обо- 
зрініе, І897, XXXII, 81. 

Бйцман, на, большой палець на 
рукі или на ногі человіка. Бату- 
ринь, Черниг. г. 

Бицюк, на, большой теленокь. 
С. Славута, Волин. г., Засл. у. 

і Бицюль, межд., признвь ко- 
! рові», теленка. А я до неї: бицюль, 
| бицюль, він до мене дибуль, дибуль. 
і Труди общества пзслідоватслей 
і ВолИІШ, 1911, У, 51. 

і Бичага, ги, большая палка. Би- 
чагою здоровою поперебивав ему 

і руки й ноги. Полт. г., Миллрадо- 
| вичь, Кіевская Старина, Октябрь, 77. 
; Бичйра, ри, увелич. оть слова 
! „бич“. Іду я лісом, а у мене добрий 
і бнчара; коли це па зустріч вовк! А 
і я бичару підняв на сю, він і подавсь 
І у бік. Харьк. губ. М. Лободовскій. 
І Бичовй, вй, приснособленіе вь 

ВИДІ веревки для ирикр'Ьиленія 
третьей лошади кь возу. Філоло¬ 
гічний збірник памятн К. Михаль- 
чука, Київ, 1915, 143. 

Бичовйти, припрягать кь возу, 
посредствомь бичовокь, лошадеіі 
для того, чтобн внтащить возь изь 
грязн или топкаго міста. Так він 
той пан, сидів у бричці юдин три, 
поки дядьки бичовалн та витягали 
сю із тою багна. С. Новий Кодак, 
Бкатер. уізда. 

Бичовйй свердел, бураві» для 
і верченія дирокь ІІОДЬ „бичог.у". 

С. Залимань, Воронеж, губ., Богуч. 
уізда. 

Бичок, на, иначе валячка, ки, 
родь таїщевь „шість пар дівчат і 
хлопців". М. Дубровица, Холм. г., 
Бульок, у. 

Бичок, нй, гряда невисокихь, 
разбросанннхь по дну ріки кам- 
ней, задерживающихь теченіе води 
и вьізнвающахь шумь, подобно 
шуму води на порогах или яабо- 
рахь ріки. Извістень „Бичок" вь 
р. Дніпрі, противь о. Богомодов- 
скаго или М-шастирскаго, гді 
часто тонуть неопитіше пловцн. 

Бичок, ка, окурокь. Королівна 
приставила долоню до губ, моргнула 
очима на мою руку, де курилася г(п- 
гарка, й виразно прошепотіла: „бичка“ 
(недокурка). Васильченко, Оновід., 
Київ, 1915, 73. Такжо Світло, Київ, 
1912, 36. 
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Биін, ка, ударт>, оплеуха. Пішла 
Сгда до дика, дали біді бияка. Звар- 
нинкій, Малороссіііскія народння 
нісни, Екатеринослав'ь, 1906, 770. 
Смотри также вь словарі Грин- 
чеяка, І, 70. Ві> Славяносербскомт» 
уіздіі Екатерин. губер., „бияком" 
яазнвается большой „клюватий" 
молотокі», которьім’ь рабочіе „клю¬ 
ють" (обтееьіваюгь) такт» називає¬ 
мся бахмутскій камень. 

Біб, бобу, бОЛІЗНЬ у свиней В'Ь 
видБ парнва на язккі. М. Котовка, 
Екатер. г., Новом. у.; также Хереон- 
скій календарь на 1871 год'ь для 
сольскнхт» хозяев'ь Раевскаго, 138. 

Бібчастий, бобовндньш. Ноно таке 
війчасте, неначе біб, а тільки иішк- 
шенькс. X. Онацкій, Полт. губ., 
Мирг. уізда. 

БІГКИЙ ходкій. Ця бричка нова, 
іюзмалсвана, простора, бігка, то 
чого ок тобі ще треба? С. Звонецкое, 
ЕіїаТі'р. у. 

БІГЛЄЦІ», ЦІ, бігуні>. }[к біі біглеці) 
та іі витріщив кінець, здогнав дівку та 
іі штрик у дірку (загадка: колодязь з 
зводом). Харьковскій Сборникі», 
1391, VIII, 383. 
БІглий, искусішй, біїлиіі в на- 

ііких. Літопись Самовидця, Київ, 
1878, 376. 

Бігун, на, 1) Біженець. Тут у 
нас тепер тих бігунів та бігунок, так 
і жодної хати немає, де б їх не було. 
Сурекіе хутора, Екатер. у. 2) Бі¬ 
гун, або жужелиця, одині> изь ви¬ 
дові, жукові». Степовик, Оповідання 
про комах, Харьків, 1910, 35; Чи- 
каленко, Розмова про сільське ха¬ 
зяйство, СПБ, 1903, 24. 

Бігунна, ки, біженка. Сурекіе 
хутора, С. Томаковка, С. Комиса- 
ровка, Екатер. губ., Верхи, у. 

Бігунова зіриа, тоже. что „пів¬ 
нічна зірка", верхняя звізда со- 
звіздія Медвідицм. Сірий, Про світ 
божий, Київ, 1908, 37. 

Бігунці, ців, лавочки вт> ульяхт», 
изі» той палочки, которая лежала 
на кадушкі гіодт» крестом'ь во 

время водосвятія и которая, по ві- 
рованію пасічникові», иміегь такое 
свойство, что через!» ней „бжоли 
не тікають із пасіка". Харьковскій 
Сборникі», 1894, VIII, 240. 

Бігунчик, на, роді» рисунка на 
ПИСЯНКІ. Уподовш яйця, навкруги, 
йшов бігунчик, виведений найкращою 
„берлінською лазурно“. Рідний Край, 
1910, X» 13, 18. 

Бідалана, КИ, бідняк!». Загляніте 
в іріб пай пер вік і,о і о батча І в гріб 
найпослідніщою бідолакп, чи ж пе 
хдеп там сморід. Ванькевич, Пропо- 
ВІДІ, Проскурів, 1917, 89. 

Бідачисько, ка, бідякт», несчаст- 
ННЙ. Схогтвея за голову, бідачисько, за- 
рув, (заревів), як корова. Хоткевич, 
Гірські акварелі, Харьків, 1914, 33. 

Бідйло, ла, бідинй, несчастний 
человікі». С. Черньїшево, Екатер. 
уізда. 

Бідкування, ння, бідствованіе. 
Старицький, Поезії, Київ, 1908, 80. 

Біднятко, на, уменш, оті» „бідня", 
бідняжка. Кримський, Повістки і 
ескізи, Коломия і Львів, 1895, 170, 
Біднятко мусило подякувати. Л. 
Українка, твори, І, 214. 

Бідонька, ни, уменш, огь слова 
„біда", заноза. От вона (дівчина) 
йшла раз по дорозі та загнала в ні¬ 
женьку бідоньку (занозу)... Погнім їй 
випіягли ту бідоньку, а вона й каже: 
„Бросьгпе, добрі люде, мою бідоньку у 
ніченьку. Харьковскій Сборникі», 
1895, IX, 471. 

Бідственний, бідствеиний. Шит¬ 
тя наше бідатвенне: пі землі, ні ху¬ 
доби, пі грошей, пі хліба. X. ІСосіївка, 
Екатер. у. 

Бідственне, нар. бідственно. Ве¬ 
лично, Літопись, Кіевт», 1848,1, 27, 

Біженець, ця, біженець. Ви хто 
гнані?—Біженці. Відкіля?—Із Воли¬ 
ні; нас гпутечки таких більш двохс-оггі 
чоловік. Ст. Мировая, Екатер. у. 

Біжчик, ка, уменшен. оть „бог", 
їїІіеяцю біжчнку, вигляне мало,—спі¬ 
вали дівчаггга, гіовершаючись із ки- 
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лядок. Васильченко, Оповідання, 
Київ, 1915, 305. 

Візовий, огь слова бязь. Поший 
доненько, аж три хусточки: нерву 
хусточку чорненьким шовком, другу 
хусточку—сріблом та золотом, третя 
хусточка—сама бізева. Оварницкій, 
Малороссійскія народння пісни, 
Ккатеринославч., 1906, 12. 

Біл&к, кА, тоже, что білан, т. е. 
блондинч.. С. Томаковка, Екатер. у. 

Біла робота, ооработка дерева, 
ткачество и кузнечество—„біла ро¬ 
бота", т. е. чистая работа; ремес- 
лениик'ь не иміетч. діла сч> гряз- 
ннми и венючими ножами, какч. 
напр., сапожникч., или сь кровью, 
какч. мясник'ь. Александровичч., 
Каменотесн-кустари Подольской г., 
Кіев-ь, 1916, 80. 

БілАн-жйлнуватий, мотнлекч., вре- 
дитель овощішхч. деревьевч.: яблонь, 
групи., сливт., терну, глоду и проч. 
Степовик, Оповідання про комах, 
Харьків, 1910, 81. 

Білан-капустник, на, мотнлекч., 
вредитель капусти. Степовик, Опо¬ 
відання про комах, Харьків, 1910,79_ 

Біланя, ні, білой масти корова- 
Обидві корови, біланя і голубаня, про¬ 
сунувши голови межи галузки,привітно 
дивились гіа гііііо. Коцюбинський, Ті¬ 
ні забутих предків, СПБ.—Львів, 
1913, 8. 

Білаш, ша, білашч». Запрягай 
білата гпа їдь до млина, ато борогина 
уже не пилини дома гіе мас. М. Вер- 
ховня, Кіевек., г., Сквир. у. Огпо 
б/лаш, то ото і мій сгш, а чорнесеньке, 
гно чуже. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Білашко, на, білявий (о дітяхч.), 
білон шерсти или масти (о живот- 
ннхч>). Екатер. и Харьк. губ. 

Білет, та, кредитний билетч. вч> 
25 рублей. Купили вони її (батько 
кобилу) за білета (.2-5 р.), хотіли ж 
продагмі одному чоловічку хоч за 
27 рублів, або за 28. Григоренко, 
Паши люде на селі, Юрьевч., 1898,91. 

Білець, ця, иначе бАвільна, ни, 
білая бумажная пряяса. Ку стари не 
промисли Подольской г., Кіевд, 
1916, 141. 

Білий буряк, на, сахарннй бурякг 
(свекла), Мсжирач'ь, Харькі губ., 
Лебед. у. 

Білий, всякій, неполивашшй со- 
судч. у гончаровч. назнваетея „бі¬ 
лий". Заріцкій, Гончарний про- 
мнсел'ь вч> ГІолтавской г., 1894, 98. 

Білйловий, білильний. Оце відро 
білгілове, а гге для краски. Никоноль, 
Екатер. у. 

Білйльник, на, білильщикч.. Ра- 
дивиловскій, Вінецч. Христовь, 
Кіевч., 1688, 312, 313. 

Білйнник, на, мастерч>, отділи- 
| вавшій изч. воску свічи иодч. бі- 
! лий цвітч. иосредством’ь удаленія 

изч. растопленнаго вь корнтахь 
воска темннхч. частей. Батуринч., 
Черниг. губ. 

Білйця, ці, родч, игрн или забави 
у гуцуловч. во время „посіджіння" 
передч. тіломч, покойника. Етно¬ 
графічний збірник, Львів, 1912,268, 

і 293. 
| Біління, ння, біленье. Е, у пас 
і баби упне давно скігічили біління по- 
| лопта. С. Хотомля, Харьк. г., Волч. у. 

Білість, ти, білизна. Радивилов- 
• скій. Вінець Христовч., Кіевд, 
і 1688, 39. 

Білковйй, білковий. См. слово 
„білок". Насіння (рослинне) буває або 
білкове, або небілкове. Степовик, 
Оповідання про рослини, СІІБ., 
1911, 44. 

БІЛКОВИНА, НИ, білковина. Кажуть 
лікарі, гцо в її крові дуже багато білко¬ 
вини, через те вона гпака й бліоа. 
С. Біленькое, Екатер. у. 

Білобородько, на, білобородий. 
Вони усі три брати давно уже бхло- 
бородьки. С. Капуливка, Екатер. у. 

Біловод, да, озеро, рфка чистой 
проврачной, біловатой води (оть 
білаго неску). О. Ульяновка, Екат. 
г., Алекс. у. 
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Білоголовий, на, ст> білой или 
сідоіі головой. Екатер. г., Павлог.у. 

Білогузай, ст> більша заднимі) 
лроходом'ь. Так він мені, проклятий і 
п,там, і втелюбив коняку, стара, ко- і 
пита, білогуза. С. Солнцевка, Харь- і 
ковскаго уізда. 

Білодрібний, біломелкій. Ронд- 
зикь білодрібннми пуклями са- 
жений. Величко, Літопись, Кіевг, 
1804, IV*, 116. 

Білозоровий, білозорий. Ой чим 
поле окрашастця? Цвіточками, васи- 
лечками, все цвіточками білозоровими. 
Харьковскій сборіїнкг, 1894, VIII, 
103. 

Білок, на. 1) Біленькая серцеви¬ 
на семени куколя, кукурузьт, гречки 
и др. Степовий, Оповідання про 
рослини, СПБ., 1911,44. 2) Извіст- 
наго вида болізнь на дереві, вт> 
виді гнилости білаго цвіта, подт> 
корою. Д. Бодаківка, Иолт. г., 
Мирг. у. 

Білокорий, білокорий. Одні берези 
білокорі схилилися й сумують кругом. 
Промінь, Москва, 1917, № 5—6. 11. 

Білокбрка, ііи, яйцо. У нас піхто 
не каже яйце, чи там крашанка, як 
кажупн у других, а всі говорять „біло- 
щта”. С. Куринька, ІІолт. г.,Лохв. у. 

Білокрбвність, тч, білокровье, 
бол'ізнь у человіка. £ ще така хво¬ 
роба, що в крові пабираєтця велигса 
сила білих кровяних зернят, і з гною 
(кров) стає мало не така, як молоко, 
біла. Ця хвороба зветця білокровністю. 
Лункевич, Життя людського тіла, 
Петроград, 1916, 24. 

Білолйстий, б'ілолистнй. Висока, 
білплнета осокорина. Молода Україна, 
1914, X» 7, 21. 

Білолобий, білолобий. Дивись, яка 
білолоба качка. (Річь обгь уткі ка- 
яаркі, білолобой). X. Консуловка, 
Х'-ре. уізда. 

Біломйтовий, біломатовнй. Полумя 
ішіріло її Сіломагпові делікатні щоки 
а навело на їхрумянці. НечуЙ-ЛевІЦЬ- 
кші, Оповідання, 1914, IX, 131. 

БІЛООКИЙ, білоглазнй. Ото про¬ 
кляті цигане яку патику привели: 
рябу, білооку, безхвосту, та ще й з 
обдертим хвостом та тикають ему 
повід од її оброті у руку, гпа хри- 
стятця гпа дагогпь їй кизяки у ноги, 
ото вона буцім-то самими кізякамгг 
жива буде. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Біломурий, білокаменннй. їхапги- 
мигпе ви просгпо гхо шляху, побачите 
ліворуч біломуру церкву, од неї возг- 
мите гіоб гго дорозі. С. Успенское, 
Екатер. г., Славяносерб. у. 

Білопузий, білобрюхій. ІЦо це за 
пгпах такий білопузий? С. Березо- 
точа, Полт. г., Лубен, у. 

Білорі'зочна, ки, (?). Тут була, туш 
перепілочка, тут була білорізочка. 
С. Обознянка, Херс. г., Елисав. у., 
Конощенко, Українські пісні, Одеса, 
1909, III, 29. 

Білосніжний, білосніжний. Ума- 
нець, Тарас Бульба, Одесса, 1910, 
142. 

Білосніжність, ти, білосніжность. 
Вороний, Шлях, Москва, 1917, IV, 36. 

Білосрйний, біложопнй. Прокляті 
цигане як прицінились, як гіричіпились, 
купи та купи, батю, оцю кобилу! Та 
вона у гпебе кізяки їстиме, а жирна 
буде, як піч. А гпа кобила білохвоста, 
біло:лаза, білосрака, гидко на пю й 
подивитись, а вони її вихваляють гпак, 
що хоч зараз під царя. С. Солнцевка, 
Хар. у. Ото у неї усе й гіридане: гси- 
ций сабака та кішка білосрака. С. 
Жуки, Полт. у. 

Білот&, тй, білизна. Сл. Марко¬ 
вая, Харьк. г., Волч. у., М. Лобо- 
ДОВСКІЙ. Спустогиена хата Хруща 
зовсім змінилась: егггінн заблищали їй 
яскравою білотою. Старицькій, Без¬ 
батченко, Нова Рада, Київ, 1908,131. 

Білотіла, ли, білоталт», родт> дре- 
весной растительностн. (8. ату&та- 
Ііпа Б). Пачоскій, Опиеаніе расти- 
тельности Херсонской г., Херсона, 
1915, 188. 

Білотіл, лу, тоже, что тала, крас¬ 
на лоза, оаііх атудсіаііпа. Сі лози 
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добре йдуть на кошелі, корзини, ко¬ 
тики. Шаповал, Про ліс, Київ, 
1909, 14. 

Білоха, хи, білая слива. С. Ан- 
дреевка, Екатер. г., Бахм. у. 

Білохвістка, ки, білохвостка; біло- 
хвістка бісова—брашшй апитеть, 
которшгь награждають селяне ба- 
рншню пли бариню. „Село", 1910, 
Тч'о 35, стр. 8. 

Білохвостий, білохвостий. Віл 
половий, білохвостий. Лаппо, Ве- 
ликое княжество Литовское, СПБ, 
1901, І, 487. 

Білоцвіт, ту, тоже, что икотникь, 
роді, растенія, Аіувнит Б, самое 
обикновенное растеніе на поляхь, 
иногда сплошнимь ковромь по- 
крнвающее цілий десятини пере- 
логовь, столь же обикновенное вь 
садахь и около жильевь. Харьков- 
скій Сборникь, 1890, IV, 32. 

Білошййка, ки, білошейка, осо- 
бий видь птички изь породи трясо¬ 
гузки, тоіасіПа ваіісагіз саийаіа. 
Д. Богодар'ь, Екатер. г., Алекс. у. 

Білошкурий, білокожій; білошкурі 
європейці. „Село", 1910, № 26, стр. 4. 

Білощочка, ки, особин видь птич- 
кн изь породи трясогузокь, пюіа- 
сіїїа зоїісагіз. Названіе извістно 
вь Полт. г., Мирг. у., д. Бодаковка. 

Біло.ірий, білоярнй. Привьязав 
(коня), дав білоярої пшениці, а сам 
пішов спать. Труди общества из- 
слідователей Волнни, 1914, XII, 197. 

Біль, лі, родь растенія, тоже, что 
„білоцвіт". См. слово „білоцвіт" 
В'ь настоящемь словарі. Харьков- 
скій Сборникь, 1890, IV, 32. 

Біль, лі, рнбья чешуя. Ван, скільки 
тут рибіячої білі накидано,—оце тут 
ватажане юшку варили та їли. 
С. Фаліевка, Херс. у. 

Більматий, пучеглазнй, иміющій 
глаза на внкаті. Слоб. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у., М. Лободовсній. 

Більчй, чйти, дітенишь білки, 
Молода Україна, 1914, ЛІ< 6, 28. 

Більшинй, нй, большинство. Віль¬ 
шина людей на сході казала: нехай 
Корній буде старостою або кандіда- 
том. Вільшина людей па сході хотіла, 
щоб старостою настановити Галайка, 
а дурнуватий земський ка: „пусть, 
хай буде Тарасенко“. Ну, по сю мові 
і сталось. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у., М. Лободовскін. 

Білявець, ця, блондина. Сама чор¬ 
нява, а покохала білявця. С. Тома- 
ровка, Курск. г., Білгород. у. 

Білянка, ки. і) Білянка капустян¬ 
ка, родь гусеницн, истребительни- 
цн капусти (Ріегіз Ьгаззісае Б). 
Филипьевь, О вредннхь насіко- 
мнхь вт> Полтавской г., СПБ, 1883, 
21.2) Названіе кошки білой шерсти. 
X. Запорожскій Куть, Екатер. у. 
3) Родь гриба. Воронеж, г., Ниж- 
недів. у. Зтноі’рафическій Сбор- 
никь, СПБ, 1853, І, 211. 

Білякюня, ні, уменьшительно— 
ласкательное названіе кошки, имі- 
ющей білую шерсть. X. Запорож¬ 
скій Куть, Екатер. у. 

Біляр, ра, білильщпкь. Никоноль, 
Екатер. у. 

Білярка, ки, білильщица.Тамьже. 

Білячий, більчій, оть слова „біл¬ 
ка". Білячий хвіст, білячі лапки. 
Д. Войсковая, Екатер. у. 

Бір, ру, або могйр, ру, трава (Ра- 
пісит ііаіісит тойагіит V. Зеіагіа 
^егтапіса). Чикаленко. Розмова про 
сільське хазяйство, СПБ, 1910, III, 
7, „Село", 1910, № 46, стр. 7. 

Біркй, нів, мелкія річішя рако¬ 
винки. Н(о то воно хлопчаки роб¬ 
лять на березі Дніпра?—Вірки збіра- 
ють. Які такі біркй?-Черепашки. 
С. Тарасовка, Екат. у. 

Бірний, чого, сборщакь податей. 
Тии бирчии мають тую иоголовщи- 
ну всю спольна виоравши, отнести 
до пана и реестра подати (ему).., 
Ми (ихь) за жаданьемь всего пос- 
польства на то обрали и бнрчими 
установили, Любавскій, Литовско- 
русскій сеймт>, Москва, 1901, При- 
ложеніе 2, 56. 
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Бі’рчое, чого, плата вч пользу 
бірчого. Вибираючи тую серебь- 
шчизну, не бралч бн еси вч нихч 
большей, толко отч каждое сохи 
бирчого пепязь одинч, а нишчого 
такжс пенязь одинч, Любавскій, 
тамч-же, 123. 

Бірючйна, ни, растеніе, Ілдизігит 
пірате Е., обьічно раететч вч ліс- 
ннх'ь містахч. Яната, Спис рослин 
па Київщині, 1912, 21. 

Бісер, ря, бисерт>. Подобно єсть 
царствіе небесное человіку купцу, 
пщущему добрнхч бнсерей. Ради- 
впловскій, ВІНЄЦЧ Христовч, Кісвч, 
1088, 237. 

Бісйтель, ля, біситель, одинч> изч> 
украннскихч чертей, которьтй ссо- 
ритч мужа сч женой, или же во- 
обіде людей между собою. Зварішц- 
кіи, По слідамч запорожцевч. СПВ. 
1898, 243. 

Бісйха, хи, жена біса. Д. Бого- 
дарч, Екатер. г., Алекс. у. 

Бісйця, ці, жена біса. Хитра 
ііітцн встигла обмінити дитину (баби) 
не свог бііиепя. Коцюбинський, Тіни 
забутих предків. СПБ-Львів, 1913,3. 

Бісноватість, ти, бісноватость, 
біснованіе. ІІ/швсли до них [апосто¬ 
лів) слабого, що страждав припадками 
ііісноватости. Степанковський, Ка¬ 
зання сельського пастиря, Ппків, 
1909, 82. 

Біснування, ння, біснованіе. Що 
не ви завели тутечки під таке свято 
та такс біснування? Гріха ви не бо- 
’ішесь? Д. Богодарч, Екатер. губ.. 
Алекс. у. 

Біць, ця, братч. Неньку, неньку! 
/станьте та заговоріть до пас, бо ви 
•Чцеві (братові) па весілля муку пчт- 
лі'івали, а то валі на похорон. Буко¬ 
вина, Рарачне, Львів, 1912, 106. 

Блаватний, голубоватий. Воно 
таке блаватне та гладеньке сукно. 
ІІикополь, Екатер. у. 

Благальний, просительний. За¬ 
хідна рвропа милим оком на Україну 
поглядала, благальні руки протягала 

і від неї поліні в боротьбі з ворогами 
тукала. Ваиькевич, Проповіді, Прос¬ 
курів, 1917, 142. 

Благально, нар., просительно. 
Фомушка якось принизився, але по¬ 
пробував гир раз хмикнути і схилити 
благально на бік голову. Вишшченко, 
Краса і спла, Київ, 1906, 95. 

Благйй, наивішй человікч, про- 
стакч; найблагі'йший, очень наивішй 
чоловіка:.. С. Романково, Екатер. у. 

Благо, нар., слабо, невнятно. Мій 
тато довго хворалн тай перед смертю 
благо, благо говорили,—ледве чути 
було їх мову, бо у грудях їм боліло. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у., 
М. Лободовскій. 

Благовісня, ні, благая вість. Коли б 
це прийшла благовісня, що сю на суді 
виправдали. С. Шульгивка, Екат. г., 
Новом. у. 

Благовіщення, ння, родь орна- 
мента на пасхальной писанкі Скар- 
жи новая, Описапіе народішхч пи- 
санокч, 1899, І, 151. 

Благовремья, ья, благовремепіе. 
Як за благовремья посісги, то благо й 
буде. С. Солнцевка, Харьк. у. Во 
благовремеині і чарка горілки не пуде, а 
на користь чоловікові буде. С. Липцн, 
Харьк. у. 

Благогозінство, ва, благоговініе. 
Трсбникч Петра Могилн, Кіевч, 
1646, нредмова, 8. 

Благоденство, ва, благоденстві*1. 
Коли Господь благоденство ему па 
півсотні років ще пошле. К. Білилов- 
ський. Осінні спогади. Изч руко¬ 
писи. 

Благозвонно, нар., благозвонно. 
У нас блаюзьінпіише дзвонять, ніж у 
ІІокровськгп церкві. Слоб. Липцьі, 
Харьк. г. 

Благонадемний, благонадежньш. 
Ви уоісе нам прямо скажіть, чи жда¬ 
нні нам, чи не ждати; як ги о ждати, 
то ми уже будемо блионадежні. 
С. Шульговка, Екат. г., Новом. у. 
Вч одномч изч писемч запорож- 
скихч козаковч, кч гетману Мазепі 



38 Благонадійний —Нлагоугодний. 

употреблен® слвв® „бяагонадежіш 
будучи"; вь другемь письмі кь 
царю Петру Алексіевичу употре- 
блено слово „все благонадежно". 
Зварницкій, ІІсточники для исторіи 
зап. коз., 1903, І, 770, 1010. 

Благонадійний, благонадежннй. 
То чоловік благонадійний, то ему мож¬ 
на позичити. С. Володарка, Кіевск. г., 
Звен. у. 

Благообразний, благообразний. 
Завпігди спокійний, до втоми тверезий, 
чепурний, благообразний. Винниченко, 
Промінь, 1917, № 3—4, стр. 3. 

Благоплідний, благоплодннй, при- 
носящій благій ітлодь. Иннокентій 
Гізель, Синопсись, Кіевь, 1680, 10. 

Благопод&тливий, дающій блага, 
милостиню. Радивиловскій, Вінець 
Христовь, Кіевь, 1688, 372. 

Благопонбрливо, нар., благоиокор- 
но, изь церковнаго акта ХУДІ в. 
Степ, Одесса, 1916, 27. 

Благопотребний, благопотребннй. 
Зварницкій, ІІсточники для нсторін 
з;п. коз., 1903, І, 603. 

Благопрілтенно, нар., благопріят- 
но. її. Королеико, Матеріали по 
исторіи козакові» запороясскихь, 
Харьковь, 1896, 4. 

Благородствіе, вія, благородіє. 
Паш військовий лист в Полтаву 
ноенлалея, упоминаючися за тую 
пропажу, аби були от благород- 
ствія вашего до него вернена. 
Зварницкій, Источники для исторіи 
запорожек. козаковь, II, 1105. 

Благорозсудливий, благоразсуди- 
тельннй. То чоловік благорозсудливий, 
він так не скаже, так і не зробе. 
С. Гуляй Поле. Екатер. г., Верхи, 
уізда. 

Благорозсудний, благоразсуди- 
тельннй. Зварницкій. Источники 
для исторіи запорожек. козаковь, 
II, 1145. 

Благосвященство, ва, благосвя- 
щенство. Днесь поюще, купно іграсм, 
царя рожденного всеїда восхваляем! 
поюще і чтуще: „Слава в вишніх/“ 

Приступіте, братіє, до того, послу- 
шайте розуму злотого, златії цвіти, 
з котрим взяти за благосвященство 
па небо святе. Арсень, Український 
співаник, Одесса, 1910, ІУ.І28. 

Благосердний, благосердний. Ве¬ 
лично, Літопись, Кіевь, 1048, І, 
312, Зварницкій, Источники для 
исторіи зап. коз., І, 803. 

Благосердно, нар., благосердечио. 
Величко, Літопись, Кіевь, 1848, 
І, 176; Зварницкій, Источники для 
исторіи загг. коз., 1903, І, 538. 

Благословенний образ, образь, ко- 
торнмь хозяинь и хозяйка дома 
благославлялись свонмн родители- 
ми передь вінчаньемь. Пол. губ., 
'Груди Полтавской учений архив- 
ной комиссіи. 1906, П, 27. 

Благословйтельний, бдагослови- 
тельннй. Трудн Черниг. комитгтз 
по устройству XIV археол. сьізда, 
1908, 40. 

Благосові'тний, благоеовітннй. 
Зварницкій, Источники для исторіи 
зап. коз., 1903, І, 1025. 

Благосномудрнй, благе стномуд- 
рнй. (~: щось святе в велично-спокій¬ 
ному, благосномудрому кебові з довга¬ 
стими, високо, високо піднесеними 
хмаринками. Винниченко. Босяк, 
Основа, Одесса, 1915, 5. 

Благоувітливий, благопривітли¬ 
вий. Зварницкій, Источники для 
исторіи зап. коз., 1903, І, 999. 

Благоуві'тливість, ти, благопри- 
вітливоеть, благоііредунредитель- 
носгь. Благоизволи, ваше царское 
пресв-е вел-о, яко богат во милостгг 
и будуще отец милостем, МИЛОСТІ») 

и благоувітливостію своєю мопар- 
шею во всем послушливое ваше 
подданское войско во всяких про- 
шеніях и потребах всегда окривати. 
Тамь-же, 980. 

Благоугодний, нар., благоугод- 
ннй, благоугодне діло. Зварницкій, 
Источники для исторіи запор, коз., 
1903, І, 5а2, 536. 
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Благоуспі'шний, благоусігЬшннй. 
рхе з молитвою починаетця, благо- 
‘ігцітио буває. Старицький, Безбат- 

'іенко. Нова Рада, Київ, 1908, 138. 
Благоуханний, благоуханньїй. 

Шевченко, Кобзарь, Спб., 1908, 562. 

Благофортунний, благополучний, 
доброй фортуни. Зичимь благо- 
фортунного вь добрихг и отчизні 
іюлезнихь замислахч> вашихть по¬ 
вожена. Величко, Дотопись, Кіевь, 
1818, І, 312. 

Благохвальний, благохвальний. 
Зшфіщцкш, Источниви для исторіи 
яуп. коз. 1903, І, 805. 

Благохудожне, нар., очень худо- 
жсственію. Князь дв’і армати благо¬ 
художне содйланіи такожде поси¬ 
лань (султану). Величко, Л’Ьто- 
ішсь, Кіевь, 1848, І, прилож., 27. 

Благочестно, нар., благочести¬ 
во, поиравославному. Зварннцкій, 
Петочішки для исторіи зап. коз., 
1003, І, 533. 

Благочйнецький, благочинницкій. 
•Ь;/ благочинецька округа скорилася 
н'мьиній силі отця Радіана. Паха- 
ровський, Оповідання, Київ. 1913, 
III, 50. 

Блажа, дбетірич., п^блажая. Своо- 
і’о іьцов нещадним битьем караєм 
и впредь не блажа ни в чем иище- 
мось карать. Зварннцкій, Источн. 
ілл исторіи зап-Х'ь коз-вь, II. 1323. 

Блізеньки, вів, баловство, шало- 
<■ гп. Тобі все благенькії, як тій ди¬ 
тині, а робити діло не любиш. Слоб. 
Мартовая, Харьк. г., Волчанск. у., 
М. Лободовскій. 

Блазнйця, ці, батовница, шутиха, 
іуроеловка. Ота Одарка та вона 
тнім платин,я! С. Поповка, Пол. г., 
Пирят. у. 

Блазнування, ння, дурачество, 
і.’- реїво. Тамь же. 

Блазнувйти, проводить время по- 
иус іу, вь праздішхь разговорахь, 
мгра.гь, баловаться. Як би дитина 
• ,тл<;/вала у церкві, то й за чуба 

можна, а то сю пхнути, а воно й на 
попа і впало. Сл. Мартовая, Хар. г., 
Волч. у., М. Лободовскій. 

Бланитнавий, гочубоватнй. Сл. 
Лиицн, Харьк. у. 

Блакитно-сйній, голубо-синій. 
В степу в ночі на тихі зорі дивлюсь 
я довго і в яснім блакитно-сипсму 
просторі шукаю поглядом своїм тих 
любих зір. Черіїявеький, Зорі, Київ, 
1903, 140. 

Бланк, ку, подошвешшй воловій 
товарі, спиртовой вьідКлки, крас- 
наго цв'Ьта, идущій на подошвм 
жснскнхь сапогь. Кустаріше про¬ 
мисли Подольской г., Кіевь, 1916, 
428. На подошвн обуви (идоіь) во¬ 
ловня кожа или кожа яловки згле- 
ной виделки, извістная у с-апож- 
никовь подь названіемь „бланк". 
Кустарная промишленность вь 
Кіевской г., 1912, 189. 

Блеви, ев, рвотн. Ею часто т:икс 
на блеви. „Село", 1910, Л*5 14, стр. 5. 

Блейтрам, ми, узонькая полка 
для иконь. С. ЦвКтоха, Волші. г., 
Засл. у. 

Блвстючій, блещущій. Хнюп, мов¬ 
чки, з млою па чолі, блесшючгій пив¬ 
ною красою, схиливсь над нею головою. 
Старицький, Поезії, Київ, 1908, 352. 

Блестянка, ки, вредитель ранеа, 
масличнаго растенія. Сводь дан- 
ннхь о сельскомь хозяйстві ВТ) 
Полтавской г., 1904, 211. 

Блестій, ті), блескунь. Як ско¬ 
рені блестіг, вони лежали па дні. 
тихі, гладеньки, безсилі. Коцюбин¬ 
ський, Тіні забутих предків, СПБ.— 
Львів, 1912, 90. 

Блесь, межд. для вираженій вію- 
запнаго блеска. Телень, телень, бон! 
Ялесь, шелесь, блесь! Народная иого- 
ворка; кажуть тому, як хто бреше. 

Блешнюв&ти, ловить рибу па 
„блешню". Переволочна, ІІолт. г.. 
Коб. у. 

БлещЙЦЯ, ці, блещаніе. Над то пою 
зірниця світить дуже ясно, над вергне- 
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пом блещиця, коби сонце красно. За¬ 
писки українського наукового то¬ 
вариства, Київ, 1013, XI, 98. 

Блйзкість, ти. 1) Близость. Ради- 
виловскій, Вінеца, Христова,, Кіева,, 
1688, ЗС5. 2) ІІмініе ближняго род- 
сгвенника. При неимініи прямнха. 
наслідникова, мужескаго пола жен- 
іциіш полупали не только личину, 
но и „близкость". Ва> 1495 г. вели¬ 
кій князь Александра. утвердила, 
за женою земянина вольшскаго 
Богдана Холоневскаго „половину 
пмінія Варковича,, близкость ее“, 
по смерти брата ея Олехна, у ко- 
тораго иза, близкиха. боліє никого 
не оставалось. Любавскій, Област- 
ное діленіе и містное управленіе 
Литовско - русскаго государства, 
Москва, 1893, 581, 560. 

Близнюк, на, двойнне колосья на 
однома. стеблі. С. Бол. Депцевиче, 
Волнн. г., Ровен. у. 

Блимлйвий, то вспнхивающій, то 
притухающій. Блимливнй лихтарь, 
що стояв на камінні, осяював її змар¬ 
ніле і змучене обличча. Сірий, ІІелло 
та Патраш, Київ, 1909, 62. 

Блйнда, ди, мошепника>, обман¬ 
щика.. Це отой косий блйнда сю 
(хлопця) підвів, а паш цсго н не по¬ 
думає зробити. С. Рясекое, ІІолт. г., 
Конст. у. 

Блискавйця, ці, обнчай праздно- 
вакія блискавиці устрапвается 
только замужними и женатнми, 
беза. у частій старикова. и старуха.; 
празднованіе напиналось сперва 
ва> корчмі, апотома, переносилось 
на „зеленую траву", за село. Голтва, 
Полт. г., Коб. у. Трудн Полтавской 
ученой архпвной ком., 1906, II, 43. 

Блисковйй, блескучій. Гудзі блп- 
сковії, аж ви лис ковані. Данилова., 
Пісни с. Андреевки, Ніжин, у., 
Кіева,, 1904, 89. 

Блискотати, издавать блеска, цо- 
перемінно, са> перернвома. (много- 
кратннй вида,). Що воно таке блиско¬ 
тить під лісом? Сл. Мартовая, Харь- 
ковск. г., Волч. у. М. Лободовскій. 

Блйскун, на, неболмпой „кага¬ 
нець", світильника,; она, ясе „слі¬ 
пець". Батурина., Черниг. г. 

Блисонути, одина. раза>, но очень 
сильно блеснуть. Л він як плигонув 
тим кільцем, так усі кімнати й осві¬ 
тив/ С. Солнцевка Харьк. у. 

БЛИЩЙННЯ, ННЯ, блеСТІНІе. !ІК зійде 
сонце та вдарить у вікна, так там 
таке блищання од скла, що аж очі 
сліпнуть. С. Старица, Курской г., 
Білг. у. 

Блищачкйй, блескучій. Дивись, 

який блищачкнн хрест па церкві. 
С. Туричанн, Владимірс-Волші. у. 

Блідавий, блідноватнй. Треба ще- 
трошки прибавити червоної фарби, а 
то ця стінка виходе якось блідава. 
С. Лоцманская Камснка, Екатер. у. 

Блідень, ння, бура, Вогах. Тим- 
ченко, Русско-малороссійскій сло- 
варь, Кіева,, 1897, 25. 

Бліднйця, ці, блідная немочі., 
СІ1І0Г03І8. С. Фаліевка, Херс. у. 

Блідовйдий бліднолищлй. Сірий, 
ІІелло та ІІатраш, Київ, 1909, 50. 

Блідозеденавий, бліднозеленьїіі. 
Од місяця падас на землю блідозеле- 
навий, прозорий туман. Рідний Крап, 
1912, № 1, 6. 

Блідосйній, бтідносшіій. Рап¬ 
том з блідавішім відсвітом ранку 
ввійшла в кімнату тінь—привид. 
Плющ, Твори, Одесса, 1911, І, 161. 

Бліднохвіалковий, бліцпо-фіал- 
ковнй. Лакблідиофіалковии. Молода 
Україна, 1911, Ла 10, 4. 

Блоха, хй, блоха земляная шш 
хлібная, рода> жучка, вредитель 
хлібннха, растеній и огородннха, 
злакова. (НаІсіШае сЬаеіоснета 
Еоііепзіз Рініго2. 8еи агібеїіа Раук). 
Филипьевт,, О вредньїха. наеіко- 
мнха» ва> Полтавской г., С1ІБ, 1883, 
13, 20. 

Блохастий, блошистьін, обилую- 
щіп блохами. Ця собака блохаста; 
на ній завжди бліх, як обсипано. 
X. Косивка, Екатер. у. 
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Блохва, ви, блохи (собир.) Усту- і 
т я у церквц та як поглянув па до- 
.беку, а там же тієї блохви—моя ж ■ | 
шч годино! Та все здорові та якгсь-то 
руді. Ото ж і сгть ті церковні блохи, 
що про них кажуть. С. Писмачево, 
Екатерпн. у. 

Блошва, вй, блохи (собіїрат.). Л 
блошси! 1 долівки не видко: сама бло¬ 
шва! С. Августиновка, Екат. у. 

БлсшЙвИЙ, иміющій блохг. Бло¬ 
шину собаку чи кішку слід добренько 
притрусити порошком арагацем. Ко- 
рольов, Ветеринарні поради, СПБ, і 
1910, III, 22. 

Блошйний, блошій. Це не блощиці, І 
а блошині крапки, блошині менті; | 
блощиць у нас нема, а блоха скрізь с. І 
Г. Лубни, Полтавской г. і 

Блошкара, рй, земляная блоха, | 
предптель капусти. Верхнедні- і 
провскій Земскій Листокт., 1917, ; 
•V 7, 82. 

Блошнйк, на, раст., тоже, что п ! 
„попутник", Иапіа^о та]‘ог Е. і 

Блсшнйця, ці, растеніе, материнка. \ 
Огіпаїшт уці^аге. С. Томаковка, ! 
Екатер. у. ' і 

Блошйця, ці, клоігь. Ізлошиця бу- \ 
ваг. рослинна і постільна. Степовик, І 
Оповідання про комах, Харьків, ! 
1910, 130, 131. 

Блуг, га, сокращенное изг сло¬ 
ва „облуг" или „облог", т. е. ці- і 
лпна, нераспахаїшая степь. „Поле і 
в блугу", т. е. поле йоді. цілиноії, ! 
С. Білоцерковцьт, Полт. губ., Лохв. і 
уЬзда, Записано Вл. Дорошенком!.. | 

Блудодіяти, блудодійствовать. | 
Кримський, Повістки і ескізи. Ко- | 
ломпя і Львів, 1895, 93. І 

Блудькб, кй. 1) Бродяга, татунь. і 
Чортів блудько, ніколи дома не носи- | 

С. Хитци, Полт. г., Лубенск. у. 
2) Родг дгрц „у блудька" пасхаль¬ 
ними крашанками вь дни праздника 
пасхп в'ь Херсонской г. Скаржин- 
окая, Описаніе народних!. писа¬ 
нок*. 1899, І, 72, Тоже вч, с. Солн- 
цевкі, Харьковск. у. 

Блуклйвий, блуждающій, скита- 
ЮЩІЙСЯ. Бути тобі на сході блукли- 
вою оленицею, а мені тинятися, яки 
раненому ліівові. Дикарів, Чорномор¬ 
ські казки й анекдоти, Катеринодар, 
І896, 40. 

Блювана, ки, остатокг, когда-то 
интенсивной псевдовулканической 
діятельности углеводородннхь га¬ 
зові., внразпвшейся ві> образованіи 
отдільнаго конуса изверженія. Ку¬ 
бань, Кубанскій Сборникт», Екате- 
ринодарт., 1902, VIII, 259. 

Блюватний, рвотний. Як що ча¬ 
сом плівки зовсім душать хворою, то 
треба вже датгі ему блювотною ліку. 
Хвідоровський, Про діфтеріт, Харь¬ 
ків, 1882, 32. 

Блювотний, рвотний. Сл. Лшщьі, 
Харьк. у. 

Блюзнір, ра богохульник!.. Село 
Володарка, Кіевск. г., Звен. у. 

Б л ю з н і р к а, к и, богохульніща. 
Тамь-же. 

Блюнути, бистро ИЗЛИТЬСЯ. Лона 
взяла той чопик, похитала, похита¬ 
ла, випила-, коли відтіля молоко так 
і блюиуло. Милорадович'ь, Труди 
Полтавской архивн. комиссіи, 1914, 
XI, 100. Так у нею із кабаки плоть 
і блюпула. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Бляншівка, ки, білила. С. Богачка, 
Полт. г., Хорол. у. 

Блякувати, бланувати, линять. 
Тепер, на провесні, вони саме блякуют.ь. 
Сл. Лппцн, Харьк., у. 

Бллха, хи, вьюшка, запирающая 
„комінь". С. Страдечт., Гроднен. г., 
Брестк. у. 

Бліхмаль, ля, насічка золотом!, 
или серебромі. по металлу. Ложка 
одно, великая, подь бляхмаль, поз- 
лоцістая. В е л и ч к о, Літопись, 
Кіев!>, 1864, IV, 113—116. 

Бобни дати, побить. Не хоче її 
(торбу) і на плечі брать! Такь дали 
бобки! Кіевская Старина, 1904, 
іюнь, 536. 

Бобнлний, тоже, что вовняний, 
хлопчатобумажннй, ватний, ваточ- 
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шли. Шати на пресе. Богородиці 
и іпрех тип он': одна льняная, друга 
бобнлная, третя шовковая, четверта 
золотая. Сумцовт», Обзор'ь Пропові¬ 
дей Г. Галятовскаго, Харьковг, 
1913, 7. 

Бобовник, на, одшгь изь „близі,- 
ких родичів жовтої, або сибірської 
окації“, Атудсіаіиз папа. ІІІаііовал, 
Про ліс, Київ, 1909, 17. 

Бобрйця, ці, самка-боберт.. А на 
танечок дрібен дот, йде, оіі укривайся, 
зятю, куницями та бобрицями, хоро¬ 
шими суболнцями. Гн'Ьдич'ь, Матері¬ 
али по народной словесности, Пол¬ 
тава, 1915, 29. 

Бобровна, ки, бобровая шапка. 
Ой дай, мати, голку і ниточку шовку 
пришити квіточку в хрещатою бар¬ 
віночку к н апці-бобровці. Черниг г., 
Ніж. у. Зтнографическое обварі¬ 
те, 1897, ХХХІУ, 107. 

Бобровина, ни, масо бобра. Я кош¬ 
тував бобровий у, так погана. С. Во¬ 
роная, Екатер. і\, Новом. у. 

Бсбровниче, чого, особнй денеж- 
шлй оброкт. господарю вт> заміні, 
бобровий гоньби, какт. баріцішноп 
повшшгети, послі истробленія боб¬ 
рові. и прекращенія господарскоіі 
охоти во многихт. містах'ь, гді 
она существовала прежде. Лгобав- 
скііі, Обласгиое діленій и містіте 
уиравлеиіе лптовско-русскаго госу- 
дарства, Москва, 1893, 850, 851. 

Бобровничий, чого, охотникт. на 
боброві.. Любавскій, тамі, же, 860. 

. Бобоовщина, ни, тоже, что бобро- 
шшче. Тамі. же. 

Боброньно, ка, бобрі.. С. Давндг- 
горедокт., Мичск. г., Мозир. у. 

Бобурка, ки, дітородний члені., 
роп із (у малолітнихті). Сел. Солн- 
цевка, Хар. у.; Бодаковка, Полт. г., 
Мирг. у. 

Бовдурйсько, ка, тоже, чго „бов¬ 
дур", димовая труба, переносно бол¬ 
вані., чурбалт., неотеса, здоровякі.. 
Ваш „Івасик“ вигнався півроку па чи¬ 
мале бовдурйсько! Молода Україна, 

1911, № 5, 18. 

Бовкнути, нанести ударі.. Так 
він сго як бовкнув у вухо, то той аж 
носом землі достав. С. Солнцевка, 
Харьк. у. 

Бовкуновщина, ни, тоже, что „ета- 
1 дія", т. е. повинность „рядить стан" 

на господаря, воєводу, послові, и 
гонцові). Любавскій, Областное ді- 
леніе и містіте уиравлеиіе Лн- 
товско-русскаго государства, Моск., 
1893, 495. 

Бовтало, ла, і) Все то, чім і. 
можно взбалтньать воду, раствор'ь 
глини, песку и проч. С. Солнцевка, 
Харьк. у. 2) Деревинная колотушка, 
иодвязнваемая под'ь ідею корови 
или кози для того, чтобн слншно 
било, гді она наштея ві> плавня хт. 

І или ві> гаю. С. Покровское, Егса- 
! тор. у. 
і Бовтень, ня, испорченнос яйце. 
Д. Коповаловка, Харьк. у. 

Бовтйш, ша, гожо, что бовтун, 
бовтяк, испорченное яііцо. С. Зна¬ 
менна, Хоре. у. 

Бовтун, на, любящій болтаться ві. 
і воді. С. Фаліевка. Херсон, у.; 
! также Ястребова, М а л о р у с с к і я 
і нрозвища ві> Херсонской г., Одесса, 
і 1893, 14. 

Бовтушка, ки, кувшшгь дія води. 
Кіевскій у. Кустарная промншлен- 
ітсть ві> Кіевской І1,, 1912, 11. 

Бовтлч, ка, яйцо из'ь-подь на¬ 
сідки, безт> зародиша, наполнеіі- 
ное болтающеюся, вонючею жид- 
костью. С. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у. М. Лободовскій, Миро- 
полье, Курск. г., Судж. у. 

Бог, га, желудокт. свиньи. Харь- 
ковскій Сборникт., 1894, VIII, 252. 

Бог і Чорт, бога »шиги;роді> игрн 
или забави у гуцулові, во врема 
„иосідження" передь ТІЛОМ!, по- 
койника. Етноґрафічний збірник, 
Львів, 1912, 228, 292. 

Богйця, ці, богиня. Нехай дід лі¬ 
зе до неба і вииросе, щоб він сам був 
богом, а я богіщею. Гріїбшнок, Тато- 
ви казочки, СПБ, 1908, 12. 
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Вогоблагодатній, богоблз податний. 
Накаті у злобу гоїла єдина боюбла- 

іоіЬтна та свята хвилина. Стариць- 
кпіі. Поезії, Київ, 1908, 185. 

Богоббрно. нар., богоборно, не 
шступая протавг Бога. Требникт» 
Петра Могпльт, КіевТ), 1646, 846. 

Боговгбдний, угодний Богу. Він 
чоловік боговіодний. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у., М. Лободовскій. 

Боговйдець, ЦЯ, боГОВИДСЦТ). 
Той пророк ііків б ./в боговйдець. Па¬ 
сіка Котлобуха, близь е. Солнцевки, 
Харьк. у., дід Степан Вітренко. 

Боговйдний, богоіюдобннй. Ли¬ 
пень схожій на Бога. Він такий 
тісоглін, суворий, і досюго бородою, 
ак древній патріарх, такий боговид- 
чий, хоч питії .) нею образ святого, 
б. Повий Кодакь, Екатер. у. 

Боговйк. ка, продавець боговт., 
т. с. иконь. Батуринь, Чсрниг. г. 

Боговподоблення, ння, богонодо- 
біе. Вог дав лодн.м розум, щоб впили, 
помірковано, дав серце, щоб люде кер- 
М'/валип совісті ю, дав волю, щоб кож¬ 
ний був в любовних односинах до ближ¬ 
ньо, памятаючи ссог боговподоблення, 
юмчппінно пригнув до добра. Стеїтан- 
к'іг.ський, Казані!н ссльського па¬ 
стиря, Пиків, 1909, 9. 

Богсвподббленство, ва, богоподоб- 
ность. Сгепанковський, тамть же, 55. 

Богогласник, ка, сборникь набож- 
инхь пісень на цілий годь, вн- 
дающіпся для жптелей Хол міцніш 
по даьнему оСмчаю. Рідний Край, 
1911, .\2 32, 4. Етноі'рафічнпй збір¬ 
ник, Львів, 1912, 385. 

Богсгоеійний, богоговіііннй. Звар- 
ішцкііг, Псточники для исторіи за- 
іюрожскихг коз-кові), Г, 673. 

Богодйнний богоданннй. Звар- 
ницкій, Псточники для исторіи зал. 
козаковь, П, 1084. 

Богодйвний, богодившлй. Вона, 
розкривши свої богодивні груди, дряпала 
ї<; Рідний Край, 1912, Л'2 її, 14. 

Богодушний, божьей души. То 
людина чисто таки богодуита,—і чого 

вони до нею так прискіпались? Село 
Аджамка, Херс. у. 

Боголюбйвнй, боголюбивнй. Звар- 
нидкій, Псточники для исторіи 
зап. коз., 1903, І, 774. Вь Словарі 
Гринченка „боголюбний", І, 79. 

Богомерзский, богомерзскій. Звар- 
шіцкій, Псточники для исторіи зал. 
КОЗ., 1903, І, 536, 538, 590, 771. 

Богомйслність, ти, богомнеліе. 
Радивиловскій, Вінець Христовь, 
Кіевь, 1688, 39, 536. 

Богомол, ла, просьба, мольба. Ду¬ 
мав одбути одним богомолом (у судій). 
Бублей, Вхидчшш, 1870, 94. 

Богомолення, ННЯ, богомолімис. 
Чсрниг. г., Зтиографическос Обоз- 
рініе, 1902 ЕПІ, 1з6. 

Богомолка, ки, богомолка, родг 
иаеікомаго. Лункевич, Сомья у. 
звіреії, Київ, 1у08, 13. 

Богомольческо, нар., богомо.чьче- 
оки. Літопись Екатерииославской 
ученой архивной комиссіи, 1908, 
IX*, 43. 

Богомудрий, богомудрнй. То був 
побожний, богомудрий батюшка; чи 
слово сказати,чи наставити кою, то 
так тихо та врозумливо та побожно; 
Сл. Старо-Салтовь, Хар. г., Волч. у . 

І Зварнидкій, Псточники для исторіи 
| заїт. коз., 1903, II, 1201; П. Коро- 

ленко, Матеріали по исторіи войска 
занорожекаго, Харьковь, 1896, 2. 

Богонатхненний, боговдохнокен- 
пнй. Коли відкинути тс, що пере¬ 
кручено, то богопатхненпа наука, 
Мусісва та Христова покажеш ця чи¬ 
стісіньким мусульманством. Крим¬ 
ський, Мусулманство, Львів, 1901, 
250. 

Богоодступнин, ка, богоотступ- 
никт>. Ах ти халдей, боюотступник, 
яретик! С. Покровское, Екатер. г., 
Алскс. у. 

Богоподібний, богоподобний. То 
був праведний, святий, богоподобний 
чоловік, гпой Антоній. Пароход'Ь на 
р. Десні оті) Чернигова до Кіева. 
В ту ж хвилину зьявнлось нещотпс 
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число п>парів, богоподібних, сопших 
духів, розумних, їй,'і стали Бога виз¬ 
навати. Ванькевич, Проповіді, Про¬ 
скурів, 1917, 106. 

Богопознання, ння, богопознаніе, 
боговідіпіе. Там, де гаряча віра в 
Бога, том. і пеоне богопознання. Лу- 
бснскііі Мгарскій монастирь, Пол- 
тав. г. 

Богопрогні'ваний, богопрогніван- 
ііьій. Счепивсь з одним і давай сго 
вовтузить та гцс богопрогп'вані слова 
блсс Маяк, 1913, № 41, 6. 

Богопротйвник, на, богопротив- 
нигь. Иннокентій Гизель, Синои- 
СИС’Ь, КІЄВТ>, 1680, 86, 110. 

Богорівний, богоравішії. Дух зро¬ 
бив, що стали богорівні люде. Кома- 
ров, Вінок Шевченкові, Одесса, 
1912, 138. Ненависна г богорівна, та, 
що вбивас мене відмовою радощів і 
надміром утіх, сказала мені. Шлях, 
Москва, 1917, V—VI, 18. 

Боготруждення, ння, тружденіе 
ради Бога. Черниг. г., Зтнографп- 
ческое Обозрініе, 1902, ІЛІІ, 156.’ 

Богоубйвця, ці, богоубійда. Жид 
ти проклятий, богоубйвця, христопро¬ 
давець! С. Бу-зовка, Екатер г., Ново- 
моск. у. 

Богохульба, бй, богохульство. Як 
почне читати у церкві, той Піконор 
(паламарь), як почне, так чисто тобі 
одна богогулгба тай годі. С. Солії- 
цевка, Харьк. у. 

Богун—зілля, кзкая то лісная 
душистая трава. С. Чаква, Волнн. г., 
Луц. у. 

Бодай, нар,, едва ліг. Хронімні 
■заразні хороби бодай чи не гірші в'д 
гострих. М. Левицький, Лікарські 
поради, Спб. 1913, 137. 

Бодара, см. будара. 
Боднарь, ря, мастерл>, ділающій 

бодни, т. е. кадки сь кришкой, 
деревянной задвижкой и замкомт» 
для складнванія вт> неп соленаго 
сала. С. Липцн, Харьк. у. 

Боднлк, кб, большой дубовий 
чурбанв. Батуринв, Черниг. г. 

Ббдряк, на, бодрьтй человік’ь. 
Кіевск. г., Кан. у., І. Нечуп-Левіць- 
кий, Грамматика украінського язи¬ 
ка, 1914, І, 4. 

Боек, ка, 1) Обушогь молотка. 
Це у вас поганий молоток.— Чому 
так? Тому так, що боск у нею не 
круглий, а плескатий. 0. Хандалі- 
евка, Екат. г., ІІавл. у. 2) Курою» 
вт» ружьі, пистолеті. Кубань. 

Божевілець, ця, безумець. Чого 
туш слухати цего бояиев'кпцн? Що 
він- скаже розумного? С. Ладгшовка, 
Черн. у. 

Божен.ї, нчти, двтя боговт>. У ЇХ, 

у тих бусурмен, не так, як у нас: у 
їх єсть і (Тог, і бої ті я, і божеията. 
С. Фаліевка, Херс. у. 

Божкати, часто призивать Бога. 
На другий день ранком дід уже і не 
пробував вставати, часом тільки го¬ 
лосно стогнав і божкав. Маяк, 1913, 
Хе 9, 7. 

Божотвб, вй, божба, к.лятва. Сл. 
Мартовая, Харьков. г., Волчан. у., 
М. Лободовскій. • 

Божуха, хи, часто признвающій, 
призивающая имя Бога, часто бо- 
жущійся. Екатер. г. 

Бозжілка, ки, умен. бозжілочка 
(?). Овечки положилися—сім бозжіло- 
чок-ярочок, а чотирі банці. Сніп, 
1912, V, 5. 

Бозюн, на, богомольний (нроїш- 
чески), пустосвягь. С. Семеновка, 
Екатер. г., Алекс. у. 

Бойн, на, бумажная матерія зе- 
ленаго цвіта сь кисточками изть 
краснаго гаруса, или пзт> толстнхь 
шерстяинх'ь нитокт>, внкрашен- 
нихТ) вд. красний цвітг, С. Разби- 
шевка, Полт. г., Гадяч. у., Труди 
Полтавскон ученой архивной комис- 
СІИ, 1906, II, 39, 71. 

Бойко, кб, забіяка. Туггі гпакпй, 
бойко, такий бойко, що куди вам! 
І скрізь він зверх усіх. М. Верховня, 
Кіевск. г., Скв. у. 

Бойцовий, боевой, Корольов, До¬ 
машня ПТИЦЯ, Спб, 1910, 22. 
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Боіско, ка, токг вї> стодолі. Га- 
лпція, у лемковгь, Коперницкій. 

Боіще, ща, гумно. Украинскій 
народь, ІІГД, 1910, II, 5377 
Боківня, ні. голова, или партія 

рнбн, терминт», извістньш у рьібо- 
ловов-ь-малороссіян’ь, живущихв 
близв Дніпра вт, Екатершюслав- 
ской, Херсонской и 'Гаврической г. 

Боківня, ні, щетина ст> бокові, 
свиней, считающаяся достоинетвом'ь 
хуже щетини „з штяму“, т. е. 
хребта. М. Рашевка, Полт. г. 

Бокобброди, рбд, бакенбарди. Ею 
кругле, вмолене обличча Суло прекра- 
тсне малими бокобородамн. Мочуль- 
ськвй, Літературно-Науковий Віст- 
ник, Київ, 1917, 233. 

Бокова квітка, родь узора на 
пасхальной иисанкі. Скаржинская, 
Оішсаиіе народних!, ішсанокі>, 
1899, І, 127. 

Боковенька, ки, боковая. ЛІо оц¬ 
ет робе? А що? Лежить па боко- 
сеіпці,—ото сю і вся робота! Село 
(’олнцевка, Харьк. у. 

Боковенька, ки, Ом. слово „стріла". 
Бокбвка, ки, то же, что „анкир, 

алькир, ванкир", т. е. боковая ком- 
ната, отділенная огь „світлиці" 
илн кухни перегородкой или ва¬ 
фельною „грубкою". С. Поеягва, 
Йолнн. г.. Острож, у. 

Боноплав, ва, ракообразное прі- 
еноводное, водящееся вть Ахтани- 
зовском'ь лимані на Кубани. Ку- 
банскій Сборникт>, 1904, XI, 18. 

Бонун, на, иначе стасйдія. 1) Осо- 
баго устройства місто, или стойло 
для козацкой старшиньг вг древ- 
них'ь украинекихт, церквах'ь, вл. 
томв числі и ві> церкви запо- 
рожекой Січи, полудившеє назва¬ 
ні оті, слова „бок“. Ві> немі> мож¬ 
но бшю одновременно и стоять, 
склонившись на тогь, или другой 
бокв, и сидіть, поднявши для того 
лавочку. 2) Одинь изь низшихі, 
сортовг табаку, Хісоїіпа шяііса, Ь. 
Труди Полтавской ученой архивн. 
комиссіи, 1917, XV, 01, 107. 

Болботати, бельмотать. Андики 
(индюки) болбочуть. С. Гуничи, Во- 
лшіск. г., Овруч. у. 

Болвохвйдець, ЦЯ, ИДОЛОПОКЛОН- 

ник-ь.Степанковській, Казання сеуль¬ 
ського пасгиря, Пиків, 1909, 99. 

Болвохвальство, ва, пдолопоклон- 
ство, Степанковський, тамі, же, 53. 

Бблізність, ті, болість. Як жив 
собі слезний чоловік, убогий, у хворій 
болізноеті лежав у -гної. Сперанскій, 
Южно-руе. пісня, Кіевт», 1904, 32. 

Боління, ННЯ, боліиье. Чого ж че¬ 
кать? Боління тільки мини. Ога- 
рицький, Поезії, Київ, 1908, 19. 

Бблічь, ЧИ, б ,'ЛЬ. Донька росла і 
що Божою дня гарнішала та гарні¬ 
шала, сповняючи у мсипсрі серце і ра¬ 
юванням і боліччю. Старицькпи, Без¬ 
батченко, ЕІова Рада, Київ, 1908,150. 

Болонкбватия, тонкоклітчгшй. 
Дубняк, Рос.-українськпй словни¬ 
чок, Кобеляки, 1917, 35. 

Болбткик, ка, чоргь, живущій ві> 
болоті. Старицький, Поезії, Київ, 
1908, 89. 

Болбтнина, ни, торфь. Вікул, Ро¬ 
сійсько-український словарь, 1'а- 
дяч, 1918, 36. 

Болохбвий, вого, болохбвник, ка, 
запорожекій козак, лромшлляющій 
ловлей звірей. Уварницкій, йсгоч- 
ники для исторіи запор, козакові,, 
Владиміргь, 19^3, II, 1350. 

Ббльбут, та, бормотунт,. Больбут— 
'це такий, що ■не говоре, а белькоче,— 
ото він і зветця больбут. С. Мику- 
линцн, Кіевск. г., Сквир. у. 

Боляха, хи, большая болячка. 
С. Хандаліевка, Екатер. г., Павл. 
уізда. 

Бблячість, ти, ощущеніе боли* 
З початку гіа -намуленій містині зьлв- 
ляютця опухти боллчіеть. Корольов, 
Ветеринарні поради, СГІБ, 1908, І, 
17. 

Бомба, би, раскаленний кусокд 
желіза или камень, бросаемнй вч> 
кадку еь горячей водой, заполнен- 
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ную кіосками холста или мотками 
пряжи, переснпанішхі древесной 
золой, во время золепія. Кустар- 
іше промисли Подольской губ., 
Кієві, 1916, 150. 

Бомбак, или бак, ка, покупной 
матерьялі, употребляемнй Подоль- 
скими кустарями для внділки изт> 
него бумажннхі изділій. Изі ма¬ 
теріалові производства ві широ- 
кихгь размірахі у кустарей ІІо- 
дольской губерній употребляется 
„бомбак" или „бак", кагь назнва- 
юті его ві Брацлавскомі уізді; 
ото пряжа фабрики Саввн Моро¬ 
зова, идуїцая на изготовленіе хол¬ 
ста такого же названій. „Бомбаком" 
назнвается также и самое полотно, 
изготовленное изі одного только 
„бомбаку". Кустарние промисли 
Подольской губ., КІЄВІ, 1916, 128, 
141, 163. 

Бомбиркй, ків, риболовная при- 
надлежность ві виді обрізкові 
кори дерева, меніе четвертн арши¬ 
на длинн, для навішиванія на 
верхнюю часть рнболовной сітки, 
чтобьі она держалась на поверх 
пости води. Таврич. г., Берд. у. 

Бомкати, звонить. Звопарь мав ще 
довів бомкати. Осадчій, На грані 
XX століття, Київ, 1912, II, 62. 
Сплю я і кріль сон чую, як сторожі 
бомкає на дзвіниці. 0. Солнцевка, 
Харьк. у. 

Бомни, межд. для обозначенія 
удара в'ь колоколі. Труди обще- 
ства изслідователей Вольти, 1914, 
XII, 219. 

Бонда, ди, собственний хозяй 
ственньш обиході и собственная 
двияшмость нєвольннхі челядни¬ 
кові и челядниці, жившихі на 
господарскихі дворахі или на се¬ 
лі, ві своихі домахі, и исполня- 
ющих'ь различния господарскія ра- 
боти. Любавскій, Областное діленіе 
и містное управленіе Литовско- 
русскаго гоеударства, Москва, 1893, 
314, 709. 

Бонд&рський струмент: ковелй за¬ 
гинати обручи, хуґанок (рубанок), 
підчирта. або утирник зарізувати 
уторп, чи, хоч сказати, канавки 

■ для дна; набояч набивати - обручи 
' (деревинний набояч до деревинних 
І обручів і залізний до залізних), 

натягач натягати верхній обруч на 
діжку, розмір, або циркуль; свердел 
зверчувати дошки на тиблі в дно, 
пилка. Д. Бодаковкч, Полтавою, губ., 
Миргородск. у. Срзвпи ві словаріі 
Уманця і Спілки, І, 308. 

Борзобогатий, скоробогатий. Лю- 
бавскій, Литовско-русскій Сеймі, 
Москва, 1901, 364. 

Борик, Борно, ка, собственное имя 
Борисі. С. Чемерское, Черпиг. г. 
Козел, уізда. 

Борйло, ла, собств. имя Борись. 
С. Богатое, Иол. г., Хорол. у. 

Борич, ча, собствен. имя Борисі. 
С. Славута, Волнн. г., Засл. у. 

Борідка, ки. 1) Бородка на кон¬ 
ці ключа, безі прорізові, или сі 
прорізами, для отпиранія замка. 
А як у цііму ключі борідка? Е, така 
борідка не підійде до ціло замка. Се¬ 
ло Кулебпвка, Екатерин. г., Новом. 
уізда. 2) Мелкая, поперечная за¬ 
рубка на деревянномі брускі, ві 
котирую вкладнваюті другий бру- 
сокі для устройства нерокрестмі 
ві деревяниой рамі окна. С. Оста- 
повка, ІІолт. г., Мирг. у, 

Борінйння, ння, боротьба. Скрізь 
біютня, борікаппя, крик, іармидср. 
С. Звонецкое, Екатерин. у. 

Боркотуха, хи, ворчунья. На ба 
боркотуха. Дзвін, 1913, Л» 5, 308. 

Борлйт, не то ли, что п „горлак", 
т. е. адамово яблоко? С. Чериещино, 
Екатер. г., Новом. у. 

Борматися, хлопотать, занпмать- 
СЯ, утруждаться. Кормився там (піп 
у монастирі) працею скільки. Бублей, 
Вхідчини, 1870, 77, 169. 

Бор-машйна, ни, кузнечний инстру- 
МЄНТІ для сверленія ЖЄЛІЗННХІ 
изділій. Кустарние промисли Кіев- 
ской г., 1912, 96. 
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Борогйчний, черничннй. Тимчен- 
ко, Русско-малороссійскій словарь, 
КІЄВТі, 1897, II, 246. 

БородА, дй, куета. стараго кор- ! 
невища степннха. злаковь. Пачо- | 
скій, Описаніерастительности Херс. 
губ., 1917, II, 171. 

Бородавчатий, бородавчатий. Він 
поганий цей огірок, увесь бородавчастій, 
покинь сю! Сл. Липцьт, Харьк. у. 

Бородач, чй, растеніе, Аптігоро- 
,цоп івеїіаетшн, Пачоскій, Описаніе 
растительности Херсонской губ., 
1917, II, 144. 

Боройло, ла, любитель борьбьт- 
Батурина., Черниг. г. 

Борокути, ТІВ (?) Два рабини загиа- 
ба ту вали в корчмі у оюидп, одправили 
свої борокути, посідали за столом і 
сидять мовчки Гринченко, Веселий 
оповідач. 

Борона деревьяна і її частини: 
попліт, або поклит, т. е. деревинная 
рама, которая ва» свою очередь со- 
стоита, и&а. дуги—каблук, або лучок, 
двуха, поперечних!» перекладина,— 
иглйць, и двуха. продольннха. біло. 
На двухд. сторонах!, каблука и на 
білах вколочено по пяти желізннха, 
или деревяшшха. зубі.їв, которнха. 
но всей бороні 25 штука.. С. Бара- 
ши, Житомир. уізда, с. Городок'ь, 
м. Домбровица, Волин. г., Ровен. 
уізда. 

Боронй деревьяна і її частйни: 
глйця (передок), затилок (задня 
сторона, ширша од передней), стов¬ 
пчики (перекладини, що вздовш бо¬ 
рони), жабкй, се-б то устої для того, 
щоб не сходились до'купи стовпчи¬ 
ки; зубнй, розгрібати землю. С. Теп- 
ловка, Екатер. г., Верхи, у. 

Борона, нй, свадебннй хліба., 
которий пекута. ва> домі жениха 
для подарка отцу невістьт. Кіев- 
< к:)я Старина, 1906, Ноябрь, 242. 

Боронйло, ла, защитника., охра- 
питель. у мене <■ добре боронило (кін). 
С. Туровка, ІІолт. г., Прил. у. 

Боронниця, ці, худая лошадь, кля- 
ча, которая можегь тащить борону 
по полю, но не можегь бнть годна 
для войнн. Если женн иха. и ви¬ 
правляють. „иочтьі“ (см. слово „по- 
чот"), то обнкновенно „досить над- 
зні на клячаха., на боронницях, з 
рогатинами. Любавскій, Литовско- 
русскій сейм!., М., 1901, 275. 

Борохтатися, сопротпвляться, 
упорствовать, спорить, не уступать. 
Вони борохтались, борохталиеь, а 
таки картину оддали. М. Котовка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Борсучна, ки, самка барсука. Д. 
Бодаковка, ІІолт. г., Мирг. у. 

Бортникувйти, заниматься ичело- 
водетвома.. С Ладиновка, Черниг. 
уізда. 

Бортянйця, ці, місто для храпе- 
нія меда. Славута, Вольтнекой губ., 
Засл. уізда. 

Борушнй, шок, шишки хвойника, 
деревьеьь. Шановал, Про ліс, Київ, 
1909, 22, 27. 

Борщ, щу, для дубленія ПОДОІІІВсН- 

наго товара варята. густоті „борщ" 
из'ь ржаной муки, ва> которомт. и 
мокнуть. кожи 3—4 дня. Кустарн. 
промисли ІІодольскоіі т-уб., Кісна,, 
1916, 462. Вь синій цвігь красять 
прялсу така»: беруть ’/з фунта ульт- 
рамарина, ‘/і фун. „галуну" и все 
зто растворяюгь вгь і1/-' ведра ква¬ 
су иза, буракова,, по міетному ва> 
„борщі". Кустарная промьішлей- 
ность ва. Кіевск. г., 1912, 229. 

Борщ сирйй, „буряковий квас", 
или разсола,, ва, которома. сохра- 
няются на зпму буряки, ио-велико- 
русскп „свекла", Скаржинская.Они- 
саніе народних!, писанок'ь, 1899, 
І, 58. 

Борщевйй, (?) Сподниця рожевая, 
лудановая великої руки басмани 
борщевиї ва. троє злотом перетика¬ 
ні, киром подшита. Труди Черниг. 
нредварит. комитета но устройству 
ХІУ археол. са.ізда, 1908, 17. 
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Борщівка, ни, писанка сь білнмх 
фоном'ь; такт, какх білий фонх 
достигается внтравливаніемх крас¬ 
ки сь помощью кислого снроГо 
„борщу", т. е. бурякового снровцу, 
то такая писанка потому и назн- 
вается „борщівка". Скаржинская, 
Описаніе народннхх писанокх, 1899, 
Г, СО. 

Борщовйк, на, тоже, что лопудек 
хрестатий. Харьковскій Сборникх, 
1894, УШ, 321. 

Боева, вй, босяки, оборванцн, 
голь (собират.). Там па тому ватрі 
пизчому сама боева! Того й гляди, що 
■з рук усе вирвуть. Г. Херсона. 

Еосйга, ги, босякх, оборванецх, 
бродяга. А моєю босяги не було?— 

Антона? А тож!—Ні, пе було. Село 
Любнмовка, Екатер. г., Новом. у. 

Босовикй, ків, башмаки, надіва- 
омне на босую ногу. Узуйсь шви¬ 
денько у босовики, та вийди у город 
та подивись, що тамечки роблять 
свині. С. Звонецкое, Екатер. у. 

Босовйло, ла, увелич. отх слова 
„босяк". Розплющую очі, аж коло 
мене босовйло стоїть. А. Тесленко, 
З книги життя, Київ, 1912, 63, так- 
же Г. Журба, 3 життя, Одесса, 
1909, 39. 

Босота, ти, босяки, оборванцн, 
голь (собир.;. Там, у тому проваллі, 
уся босота збіраєтця. С. Лоцман- 
ская Каменка, Екатер. у. 

Босюга, ги, босякт>, оборванецх. 
Кубань. 

Босявна, ни, тоже, что „босяк“, 
оборванецх, бродяга. Що ж і і сго 
сина вийшло?—Що вийшло? Бослвка,— 
от що/ С. Григорьевка, Екатер. г., 
Алекс. у. 

Босягбр, ра, босякх, оборванецх. 
Кубань. 

Босякувати, бнть вх босякахх, 
оборванцахх. Кубань. 

Босянув&тий, отх слова босякх, 
оборванецх, безпріютннй. С. Люби- 
мовка, Екатер, г., Новом. у. 

Босячити, бнть вх „босяках" ша- 
таться, бродяжничать. Векло, а деж 
твій Антон? Десь бос-ячить мій 
Антон. С. Любимовка, Екатерин. г., 
Новом. у. Що ж вій при якому ділі, 
чи як? При якому там ділі? Босл- 
чить—ото і все. С. Новий Кодакх, 
Екатер. у. 

Босячка, ни, оборванка, безпріют- 
нида, бродяга. Чого це до тебе опкі 
босячка тягаєш ця?—Грець її знає, я 
до неї уже й не балакаю, а вона до 
мене щодня тяга тця. С. Шульговка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Босячнюга, ги, увелич. отх слова 
„босяк". Босячнюга певно не ждав 
такої відповіді: він а ж отетерів па 
один мент. Винниченко, Твори, Мос¬ 
ква, 1915, IX, 74. 

Бох, ха, туловище. ІІнвентарь 
іі'ь Мельнику: цибули 2 коробці, а 
4 бохи мяса, а 7 свиней. Любавскій, 
Областное діленіе и містное упра¬ 
вленеє литовско-русскаго государ- 
ства, М. 1893, прил. № 7. 

Бохі'нник, на, иекарь, приготов- 
ляющій „бохінки". Григоровичх 
Младшій, Рукопись, Библіотека 
азіатскаго депаргамента, книга III, 
№ по инвеитарю 484, стр. 190. 

Бохінка, ни, небольшой круглий 
пшеничний, или гречневий хліб ь. 
Григоровича Младшій, тамт> же. 

Боцюнй, нів, родх узора на пас- 
хальной писанкі. Описаніе народ- 
ішхх писанокх, 1899, І, 140. 

Боцянйха, хи, самка боцяна, т. е. 
аиста. Сидить боцпп за столом дрібні 
листи пише, боцянйха у запічку ди¬ 
тину колише. Изх народной ліспи 
про женитьбу „щеглика". М. НІе- 
иетовка, Волнн. г., Ровен. у. 

Бочечне помірне, ного, торговая 
пошлипа отх бочки муки, вгинав¬ 
шаяся на торгу при переміркі про- 
дававшагося зерна. Вх 1480 году 
король „продал" на два года за 
140 золотихх „бочечное помірное" 
мерецкое жидамх гроденскимх. 
Еньку Яцковичу сх сииовьями. 
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.'Іюбавекій, Областное даленіє и 
мЬстиое управленіе Литовско-руе- 
скаго гоеударства, Москва, 1893, 
Н<, 502, 503. 

Бонна, ни, бочка, названіе дві- 
надцати взятокі. вгь карточной пгрі 
п „хвальку". С.ч. слово „хвалька". 

Бононочок, ка, писанка, распи- 
сіншіія рисунком!. в'ь виді бочонка. 
С. Диканька, Полтав. у. 

Бошоно, на, пінено. Така вимова 
українців, які живуть у Дошцині. 
II. у. Тушкангь. 

Боязлйвець, ця, трусь. Відзпача- 
і'ічигь надмірною хвальбою перський 
матір с заразом надмірним бо я злив¬ 
аєм. Кримський, Мусульманство, і 
ЛЬВІВ, 1904, 120. і 

Боязливість, ті, боязливості.. Ча- 
ішснько розбірався вітер і о душі 
Платана викликав якусь-шо боязли¬ 
ві спи. Осадчій, На грані XX сто¬ 
ліття, Київ, 1911, 34. 

Бонн, ка, боєць, кулачнпкь. Ста- 
рицькпй, Поезії, Київ, 1908, 440. 

Боярин посі'дний, бояринь, слу¬ 
жившій боярскую службу, но не 
признававшійся шляхтичемх и ири- 
равнивавшійся кь крестьянамь. 
.Іюбавекій, Областное даленіє и 
яйстное управленіе Литовско-рус- 
екаго гоеударства, М, 1893, 542. 

Боярка.ки.свадебішй титульодной 
изь дівушекь, подруга. невісти. 
Зшографическоо Обозріпіе, Мо¬ 
сква, 1893, ХИ, 45. 

Бра! браї бра! зовуть овецт.. 
С. Яішшевка, Волнн. г., Заслав, у. 

Брагарник, кй, браговарь. Він був 
колись-то за брагарпика у -запорожців, 
"еро те і призви ще собі .здобув Бра- 
трю'ка. 0. Капуливка, Екатер. у. 

Брагйля, лі, спеціалисть по при¬ 
готовленій) нанитка браги (?) Сел. 
ІІопельнастое, Екатер г., Верхи, у. 

Браговйрницькя, кої, браговарни- 
ца (вь запорожекой Січи). Григо¬ 
ровичі. Младшій, Рукоиись, Библі- 
птека азіатскаго департамента, Аз 
по (інвентарю 484, стр. 187. 

Бріжниця, ці, шайок ь сь прода- 
жей браги. Труди Полгавской уче- 
ной архивной комиссіи, 1906, II, 
41 (Року 1722, октоврия 12). 

Бражний мокрець, ця, болізнь у 
рогатаго скота, котораго кормить 
брагой. Корольов, Ветеринарні по¬ 
ради, Спб. 1910, III, 20. 

Брйжницький шинок, на, кабакт. 
сь продажею браги. Труди Полтав- 
ской ученой архивной комиссіи, 
3906, II, 51. 

Бразкй, кі'в, пятна (?). Па щоках 
і па посі крупними бровками розсм- 
пилось ластовиння. Дзізіи, 1913, № 4, 
249. 

Бр&карь, ря, чиновішкь-цінов- 
щак'ь, которий принимасгь товари 
па бракть, т. е. по таксі. Верзи- 
левь, Очерки торговли Южн. Русії, 
Черпиговь, 1898, 78. Бракарь, сор- 
тировгцик'ь, Любавскій, Литовско- 
русскій сеймі., Москва, 1901, 542. 

Браковати, разбирать но сортамт. 
товаре. Там'ь же, 542. 

Браковий, огь слова „брак", пор¬ 
ча, негодное, брак'Ь. Оці всі миски 
бракові, через те вони й дешевші, ніж 
оці. С. Колпаковка, Екатерин. губ., 
Новом. у. 

Браковщйк, ка, тоже, что бракарь. 
Полтавск., Херсон., Таврич. г. 

Брймок, на, передняя часть вь 
„клівітурі" (клавіатурі) музикаль- 
наго инструмента лирн. С. Чан- 
лиика, Екатерин. г., Новом. у. Оті. 
сліпого лирника Шана Харлам. 
Мережки. 

Бран, ну, плінь. Як набіжить 
було татарва сюди, та як палите 
людей, найбільше жіноцтва, та її 
потягне їх у бран, до Криму. Село 
Игрень, Екатер. г., Новом. у. 

Брйндмур, ра, брандмауері.. Я 
встромгів очі в брандмур сусіднего бу¬ 
дника. Рідний Край, 1912, № 12, іо. 

Бранка, ни, бранками назнваютея 
свахи, которня ведуть „молодих" 
(жениха ц невісту) ві. воскресенье, 
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вечеромь, вь домь жениха. Дем- 
ченко, Українське весілля, Одесса, 
1904, 102. 

Браташ, шй, брать, товариіць. 
Вони були з Зігмунтом брагиашами 
(товаришами в гімназії). Осадчій, 
На грані XX століття, Київ, 1911, 79. 

Братва, ви, братія (собнрател). 
Братва! кидайте лопатки та ходімте 

(>о дому. Д. Животпловка, Екат. г., 
ііовом. у. 

Братейка, ки, братець. С. Давьідь 
городокь, Мннск. г., Мознр. у. 

Братйло, ла. брать. Цс мій стар¬ 
ший братило. С. Черішшево, Ека- 
терин. у. 

Брати ця, ці, тоже, что и „брато¬ 
ва", т. е. ясена брата. Брапшце, бі¬ 
гші мо хутчій до двора! Л. Українка, 
Твори, І. 186. 

Братичич, ча, племяшшкь по 
брату. Літописи по Даврентіевеь-' 
кому списку, Сиб, 1872, 328. 

Браткй, вів, анютшш глазки 
(раст.). На невеличкому горбочку ро¬ 
стуть гтокротьки (маргаритки) та 
братки (аиюгпиньї глазки). Маяк, 
1914, ,\о 18, 12. 

Братнин, братній. Брагпнин син, 
а цей хлопець—гіебіжт сип. Слоб. 
Мартовая, Харьков. г., Вол чан. у., 
М. Лободовскій. 

Братовбйвець, ця, братоубійца. 
А' о де, як Бат братовбивець. Маяк, 
1913,'І, 15. 
Братовбйвство, ва, братоубійство. 

С. Мал. Перещеішиа, Екатер. г., 
Ловом, у. 

Братовья, їв, братья (вь собират. 
смислі). Наказали братовья гпвої, 
(гио) тебе звірі зьїли. X. Нижній 
Соленьтй, Харьк. г., Куп. у. Зтно- 
графическое обозрініе, Москва, 
1893, XVII, 81. 

Братогубець, бця, братогубець. 
О. Ладиковка, Черниг. у. 

Братогубство, ва, братовубитель- 
сгво. Почалась война, почалось велике 
братогубство. 0. Озерн, Полтав. Г., 

Кобе.т. у. 

Братолюбець, ця, братолюбець. 
X. Косивка, Екатер. у. 

Братолюбство, ва, братолюбіе. 
Тамь-же. 

Братоубійний, братоубійствешши. 
Ванькевич, Проповіді, Проскурів, 
1917, 135. 

Братусь, ся, брать, ласкателі.но. 
С. Семеновка, Екатер. г., Верхи, у 

Братщина, ни, церковнеє брат¬ 
ство. Це справляли ц> хрести ще 
давно, коли була братщина, на гро¬ 
мадські гроші. С. Славута, Вольїн. г., 
Засл. у. 

Братчиця, ці, участница „в діво¬ 
чому брацтві". Рідний Край, 1914, 
№ 1, 5. 

Братяний, братній. Ти пристріт 
водяний, вітряний, батьків, материн, 
сестриний, братяний. Літописи Ека- 
терииославской ученой архивной 
комиссія, IX, 08. 

Бредець, ця, блудяга, бродяга. 
Наші хлопці—стрільці, бредці, за¬ 
стрелили мигну в коробці. Народная 
пісня, Харьк., Полт. п Кіев. губ. 

Бредйна, ни, родь древесноіі ра- 
сти-і ельности 8. саргеа ІІІачо- 
скій, Оиисаніе растнтельности Хер- 
сонск. г., Херсонь, 1915, 189. Ом. 
слово „козиняча лоза". 

Брезгань, ні, плісень на квасу. 
С. Хандаліевка, Екатер. г., ІІавл. у. 

Брелець, брілбць, ця, переходя- 
щій вь бродь. Наші хлопці стрель- 
г{і—брільці застрелили жабу на ко¬ 
робці, а мигну па колодці. Труди 
общества изслідованія Волнни, 
Житомирь, 1811, V, 12. 

Брендати, ничего не діла п., 
шататься безь діла. Ото ї>о і ч<./ 
робота', орендар скрізь та і і і те. 
С. ІІоповка, Полт. г., Мпргор. у. 

Брендюкй, вів, брендюки бити, 
бездільничать, ничего не ділать. 
С. Богачка, Полт. г., Хорол. у. 

Бренталь, ля, тесовий гвоздь. 

Бреснва, ви, абрикоси. Рудниць- 
кий, Коротка ґеоґрафія України. 
Київ—Львів, 1910, 151. 
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Бреханйна, ни, вранье. Осадчій, 
Награні XX століття, Київ, 1912, 
II, 181. 
Брехарь, ря, враль. Климко Крим- 

гт-то упас перший брехарь. 
ДБогодарг, Екатер. г., Алекс. у. 
Брехло, ЛІ, враль. Отой Семен, 

іґ) він добрий брехло; вірь ще кому— 
Семенові. Д. Солошино, Екатерин. г., 
Ліекс. у. Также Барвінський, На- 
рпспР оповідання,Полтава, 1907,30. 
Брехонути, брехнуть ОДШІ'Ь разі», 

ію огмішю хорошо. А ви самі зда¬ 
лека будете?—З Чернигівщини, брехо- 
т я. Сніп, 1912, IV, 5. 

Брічна, ки, медовое іштье, родгь 
медовой браги, извістиое у запо¬ 
рожцеві». Записки Младшаго Гри¬ 
горовича - Зсленскаго, Рукоппсь, 
Снб, Библіотека азіатскаго депар- 
гамепта, ч. ГИ, Л'з 484, стр. 243. 
Брйвий, бритий; еалдат бритій, 

'бет підбривай. Харьк. г., Куп. у. 
Зтнографпческое Обозрініе, 1897, 
XXXII, 81. 

Бриґидймна, ни, капризная, брик¬ 
ливая ясенщппа. А, чортова бриги- 
дпмка! їй нічим не до юдиш! С. Ка- 
пуливка, Екатер. у. 

Бригі'тна, ки, католическая мона¬ 
хиня изд» ордена „брпгіток". О. 
Левицький, Волинські Оповідання, 
1914, 140, 147. 

Бридець, ця, безобразний чело- 
Ь'іікт». С. Солнцевка, Харьков. у. 
Вь Словарі Гринчеика бридак, 
бридала, бридас, І, 97. 

Бридлйвість, ти, брезгливисть. 
Брилі лй, турецкое укріпленій, 

вмівшеє, по разсказамт. старожи- 
ловь, форму лошадинаго копита. 
Супроти Язикової, па цім боці Дніпра, 
видко два городка, — то турецькі 
бризи. Д. Язикова-Федоровка, Ека- 
тррин. у. Новицкій, Запорожскіе 
и гайдамацкіе клади, Алексан- 
дровскь, 1908, 56. 

Брилевйй, огь слова „брила", 
глиба земля, насипной холмть. Оцей 
шлях звався колись брилевий через те, 

що по боках его виведені були земляні 
могилки, щоб знати було, куди чума¬ 
кам їхати. С. ІИульгивка, Екат. г., 
Новом. у. 

Бриль, ля, соломенная шляпа, 
которая плететея или „в зубці", 
шш же „гладко", або просто. Укра- 
инскій народг, ПГД, 1916, II, 583. 

Брйнзі, зів, остатка испражненій 
на хвості овци, вт. шерсти. Отсюда 
глаголі, забринзатись, замаратг. 
шерсть испражненіями. Сл. Марто- 
вая, Харьк. г., Волч. у., М. Лобо- 
довскій. 

Брйнькало, ла, всякій музикаль¬ 
ний инструменті), на котором'ь 
можно „бреньчать" (иронечески). 
С. Юнаковка, Харьк. г., Сум. у. 

Бринчіт, та, пинцеть (медицин- 
скій инструментьЛ Так він, той 
лікарь, як бринкне бршчетом, так 
одразу і розпоров мені руку. X. Оиаць- 
кий, Ііолт. г., Мирг. у. 

Брись! ирогоняюгь кошку. Ярись, 
проклята! С. Солнцевка, Харьк. у. 

Брйтвити, брить. Чоловіка брит- 
еить який сусід. Етноґрафічний збір¬ 
ник, Львів, 1912, 212. 

Бритон, ні, раст., ЕріїоЬіцт топ- 
іапит Ь. Обнчно растегь вть дуб¬ 
няку; также вт> низменннхд. мі- 
стахь, на сиромт., суглинистії, 
грунтЬ. Яната, Спис рослин на 
Київщині, 1912, 19, 40. 

Брицік, ні, це такий міцний, 
опецькуватий чоловік, сильний, 
толстуватий чоловік. С. Никола- 
евка, Екатер. г., Новом. у. 

Брйчка, ки, раст., подорояшикт., 
тоже, что „бриця". Варваровка, 
Херс. г., Алекс. у. 

Брівийй, бровннй. Брівне волосся 
завжди цупкійше, ніж волосся на го¬ 
лові. Сл. Хотомля, Харьк. г., Волч. 
уізда. 

Бровірь, ря, медоварня (у запо¬ 
рожцеві,). Ві> Січі не било ни 
одной винокурни; запорожця кури¬ 
ли в'ь „броварях" не пиво, а толь- 

і ко медт>, а потому и слово „бро- 
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варь“ у нихт> значило медоварня, 
а не пивоварня. Монахь Яценко- 
Зеленскій 1751 года. Рукописння 
записки. Бібліотека азіатскаго де- 
партамента вь С.-Летербургі, кн. 
Ш, Л'І! инвентаря 484, стр. 240. 

Бродня, ні', шатаніе, блуканіе. 
Через отії бродиш сю ніколи дома і 

■не побачиш. Сл. Лшщьі, Харьковск. 
у і їда. 

Бродок, на, уменьшительное оть 
слова „брід", т. е. бродт>. Сл. Зали- 
маиі), Воронежск. г., Богуч. у. 

Бронйти, звучать, звеніть. Звені- 
лп, заснім;, чоширі соли в золоті го¬ 
ріли, пропили, припили волики, а осі. 
чоширі с золоті. Потебня, Обтисне¬ 
те мал. и еродн. аг ними народи, 
пісень, 1883, II. II, 103. 

Брсснвйнкя, броекйния, ні, шепта¬ 
ла. С. Стан, Таврнч. г. 

Брошталь, лю: марганець, извіет- 
іітгь енособомь приготовлешшй н 
употребляемнй гончарями для гла- 
зури на глиняниой посуді. Кустар- 
ньіе промисли Подольской губ., 
Кіевь, 1916, 57. 

Бруг, кожевешшй ШІСТрумеїІТ'Ь, 
нредставляющій собой вьіпукльїе 
ножи для вндавливанія и розбнва- 
нія „личка" жировихь клітокь на 
пробковой доскі. Кустаріше про¬ 
мисли Подольской губерній. Кіевь, 
1916, 461, 462. 

Брундукй бйти, тоясе, что „бай¬ 
дики бити," ничего не ділать, лін- 
тянничать. Полт. г., Кобел. у. 

Бруньки, єн. 1) Родь узора на 
пасхальной ішеанкі. Скаржинская, 
Описаніе народи, писанокі), 1899, 
І, 127. 2) Небольшіе, круглий ша¬ 
рики, налипшіе на волосахь у зад- 
няго ирохода животнаго, или не- 
чистоплотнаго человіка и образо- 
вавшіеся оті) испражненій. С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Брунявий, смуглий, темний, гря.з- 
ішй. Жара і посуха змінність швидке 
■красу сшепа в .жовту, буру, брунпву. 
Рудницький, Коротка ґеоірафія 
України, Київ—Львів, 1910, 140. 

Брусаки, ків, родь печенья нзь 
постнаго пли скоромнаго тіста, на 
подобіе круглнхь Орусковь (пало- 
чекь) вь вершокь, или немиого 
меньше вершка вь разрізі и вер¬ 
шка 2—VI' ПО ДЛПНІ, пеклись К'Ь 
праздникамь, или вь дорогу, когда 
шли на заработки, на богомолье. 
Малороссійск. слобода Грайворонка, 
Курск. г., Грайв. у. Згнографичес- 
кое Обозрініе, 1909, ЬХХХ, 32. 

Брусин, на, особаго рода пряни¬ 
ки изь житней муки на патокі, 
похожіе на маленькіе брусочки, 
или сургучния палочки, но втроє 
меньше сургучньїхь палочекь. Там 
на тому ярмарку, чого, чого тільки і 
нема: сало, риба, бублики, маковики, 
медяники, прусаки!... Медяників дають 
■на копійку два, а брусиків чотирі. 
С. Липци, Харьк. у.; тоже с. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Брусйло, ла, деревянное коритце 
сь водоії для бруса, для точенія 
коси. С. Варваровка, Херсон, губ., 
Алекс. уізда. 

Бруснатий, иохожій на брусь, 
| темно-синій. Він був тоді в свиті. 
І з бруенатими, давно иеголяними що- 
| ісами. І. Нечуй-Левіцький, Повісті, 

Київ, 1914, IX, 26. 
Бруснйк, кй, мальчинь, носящій 

брусйло и брусь за косарями. О. 
Варваровка, Херс. г., Алекс. у. 

Брусовий, оть слова „брус“, бру¬ 
совий камень мнягкий, через те 
ним і точать коси; твердий камінь 
попсує косу. Д. Кути, Екатер. г., 
Слав. у. 

Брусувати, бить. Ох, моя ненько, 
і і як же вони сю брусували] С. Солн- 
] цевка, Харьк. у. Нк спіймали сю, 
та як почали брусувати, так аж 

І пірья з нею летять. С. Старо-Сал- 
! товь, Харьк. г., Волч., у. 
| Брутйльний, скотскій, иодлий. 
! невіжественннй. Лоювчеико аж по¬ 

холов с такою брутальною раболін- 
ешва маминого. Кримський, Повіст¬ 
ки і ескізи, Коломия і Львів, 1895, 
318. 
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Брутйльно, нар., грубо, иев'Ьже- 
отвонмо. На тій же вулиці бруталь¬ 
но обложили цеглою будинок бувшого 
Київського деиі/тата. Дзвін, 1013, 
ХІГ, 486. 

Брухатися, биться рогами, лбомт», 
бодаться: говорится о бугаї», толен- 
к'Ь. Сл. Залиман'ь, Воронежск. губ., 
Вогуч. у. 

Брух&ч, ча, брюхачч». Ось диві піци, 
нкиіі пішов пру.ваш..' Бач, :гк не був 
старшиною, то не був і- брюхачсм, а 
тепер >гк гора став... Озеро Брухач 
великий, Брухач малий. С. Бузовка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Брухомовство, чревов’Ьщаиіе. 
Тимчелко, Р\гсско-Малорос. сдоварь, 
Кіевт>, 1807, II, 248. 

Брухомовця, ці, чрсвов’Ьщатель. 
Тамг-же. 

Брухт, та. Кузнечіше тиски по¬ 
купалися В'Ь „бруХТІ“ II ПОТОМ!» 

прпділнваются кь шпгь грубне 
винти, кое-какт. иогіравляютея и 
ириспособляготся кгь работі. Ку- 
старнне промнельї Кіевской губ., 

1912, 90. 
Брухтеля, лі, жел'Ьзнніі обруча., 

иаді.ваемнй на „маточину", илп ко¬ 
лоду конекаго, илп чумацкаго во¬ 
за. Багуршгь, Черішг. г. 

Брушок, на, ум. оті. слова „бру- 
хо“. Брушок'ь куничій. Велично, 
ліітопись, Кіев'ь, 1864, IV, 122. 

Бріозкавий, обрюзглнй. Сл. Мар' 
’ товая, Харьк. г., Волч. у., М. Ло- 
бодовскій. 

Брязнит, та, лобрякушка. У дуд¬ 
ки грали, й в брязкати бряжчали, 
■і барилечка горілочка буль-буль, а на¬ 
шим ворогам (ім дулі. Шлях, Москва, 
1917, VIII, 05. 

Бряк, ку, бренчанье. Марко Вов- 
чокь, т. І, стр. 44. 

Брянути, брязнуть, подать звук'ь 
„брр". Щука бране, ліс вьянс, на гнім 
місті город стане. Загадка (коса). 
Харьк. губ. 

Брянь, ні, горохі). Жінка одгово- 
рюстця од роботи: „Так мені ніколи, 

я пріть беру”—Піп воно за брань?” 
Чоловік підійшов, дивинтя у вікно— 
ротом достає горох з рядна. ГігОдіПГЬ, 
Матеріали по пародіюй словесио- 
сти, Полтава, 1910, IV, 10. 

Брящало, ла, все, что брязчігп., 
звенит'Ь. Д. Войсповая, Екатер. у. 

Бубенак, на, бигье ст, бубеїгь. 
Головацкііі, [Нісші галішкг.и и угор- 
ской Гуси. Москва, 1878, III, 121. 

Бубенщик, ка, музиканті., пгр-л- 
ющій на бубеїгь. С. Томановка, 
Екатерин, у. 

Бублековий, бубличний, бараняч¬ 
ими. Гн'Ьдпч'ь, Матеріали но иа- 
родной с.тсвесносги, П ’лтава, 1910, 
IV, 31. 

Бублия свистун, на, нот» води, мас¬ 

ла, муки и яиц'ь, снечешшх'Ь на же- 
л’Ьзиомт» листі’» п обеннанинхь са- 
харіюю пудрою. Клшювецька, Стра¬ 
ви і нанитки на Україні, Киїї,—- 
Львів, 131. 

Бубоніння, ння, бор::отанье. оте 
бубоніння старої аскрехи чисто теплі 
■жити мені не дас. С. ГігЬдшіО, Екат. 
г., Алекс. у. 

Бубонйстий, изодющій звука»; бу. 
бониста гора. С. Ново-Бурлацкое. 
Харьк. г., Волч. у. 

Бубун, на, того, которнй не ю>- 
ворагь, а „бубушіть", т. е. произно- 
сніч» нєвііятно слова. С. Всселое, 
Таврнч. г., Мелит. у. 

Бубубунчин, ка, издающіп звукт»: 
бу-бу-бу. Вт> прибаутк'Ь: гололоп- 
чик- бубубунчик. Харьковск. Сбор- 
ІШКТ», 1894, А ‘ГІІ, 138. 

Бубухкання, ння, нздавоніе звука: 
„бу-бух". Враз „козак”, справжнії!, 
український „козак”, з щебетанням 
та підсвистом, з у.пгнням та джер¬ 
котанням сопілки, -з громом, дзаіпом 
та Субухкапням бубона, рові тнувся 
гю казармі. Промінь, Москва, 1917, 
VII -VIII, 22. 

Бувбсмість, то, существованю, 
бнтность. Ночуй-Девіцькиії, Пові¬ 
сті, 1914, IX, 130. 
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Бувайло, ла, бнвалнп, опитний, 
дошлнй человікі. Д. Богодарі, 
Екат. г., Алекс. у. 

Бувала, лі, бнль. М. Котовка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Бувйння, ння, существованіе, бнт- 
носгь. Нечуй-Левіцький, Повісті, 
1914, IX, 130. 

БугДй, аї. 1) Соргь яблокі. Ми- 
лорадовичі, Кісвская старина, 1900, 
октябрь, 46. 2) Буг&й, або шйя, шиї, 
днмовой ходт. груби, отдільннй 
оті. димового хода печи. С. Цвіто- 
ха, Болті, г., Засл. у.; с. Городокі, 
Ровен. уізда. 

Бугйй, гая, большой, на весь 
сто.ть, хлібі., вроді свадебнаго 
каравая, еь наліпленной на немі 
головой бика, покритой сверху 
хусткою, назнваемой „попоною". 
Печется ві послідующіе дни по¬ 
слі иервихі евадебннхі дней для 
продолжснія „весільної гульні" пос¬ 
лі того, кант» „весільчане" внпьюті 
всю горілку у „батька та у матері 
молодих". Такой хлібі, кладуть на 
столі., привязнваюті его крас¬ 
ними лентами, кі стіні хати 
и продаюгь сі. торгові.. Всі мі ору- 
дуеть „весільний" сваті. Сваті 
еще зараньше запасастся мелкой 
монетой-шагами,полкопійками, ко¬ 
пійками—и потомі обіявляегь ка- 
лсую-нпбудь ціну на „бугая" ска- 
жемі „три карбованця уся ціна." 
„Хтобільш?“-„Ятризпятаком!“ Кри¬ 
чить какоп-нибудь „весільчашш“ 
„А я зверх пьяти шага! Кричні і 
свать. „Я зверх ньятака злотого"! 
Кричпті тоті же или другий изі 
„весільчан". „А я зверх злотого 
шага"! Онова иодаеті голосі сваті. 
„Я зверх злотого четвертака“1 „А я 
зверх четвертака шага"!... ІІмія ві 
кармані большой запасі мелкой 
монети, сваті ві конці концові 
пересиливаелі всіхі „торгівни- 
ків“. Тогда бугая оні оставляеті за 
собой, а на собраиння деньги сверхі 
трехі рублея покупаеті горілку, и 
„весільчане" продолжаюті дальше 
„Г5ьльню". Екатер. г., Алекс. у. 

Бугайка, ки, сорті картофеля. 
Кіевская Старина, 1903, февраль, 
209. 

Бугристий, бугроватий. Далі зьяв- 
ляетця латочка _бугристої, пухкої 
спини, потім викарячене, кліпаюча, 

і злісне око. Винниченко, Літератур- 
; но-Науковий Вістник, Київ, 1917, 
І II—III, 210. 

Бугроватий, бугроватий. Нечипо- 
, ренко витирає долонею червоний, пущ 
| роватпй лоб. Винниченко, Промінь, 
| 1917, № 3—4, стр. 5. 

і Була, ди. і) Тоже, что и купа, пи, 
! складі ві пущахі смоли, ванчоса, 
! клепокі и псплу, составлявшій зна- 
! читсльную статью господарскихі 
І доходові. Тежі при которомі-- 
| кольвекі дворі нашомі суть по- 
і житки сі кунові В1 лісі, то єсть 
і смоли, ванчосі, клепки, попелі, 

тое еуполно на насі заставуемі. 
Любавскій, Областное ділсніс и 
містное управленіе литовско-рус- 
скаго государства, Москва, 1893, 

і 490. 2) Буда, або корста, гробі. Арп- 
I стові, Промишленность Дреїш-.'ІІ 
і Руси, СПБ, 1866, 90. 

| Будйра, ри, річное судно. Літо- 
і ииеь Самовидца, Кіеві, 1878, 376. 

І Будбієльнин, ка, растеи., РоіепііІ- 
I 1а аг^епіа. Д. Гуни чи, Вольт, губ, 
і Овруч, уізда. 
і Буденщина, ни, будничноеть. Псе, 
і що хоче, хай несе мені новий рік, та 
! тільки не самотність, та тільки не 
| кляту прозаїчну буденщину.. Хаіс 
| буде, що буде, аби тільки не буден¬ 

щина, бо вона засмокче, скрутить, 
знесилить, убьс. Пахаревський, По¬ 
жовкле листя, Київ, 1911, 63. Вони 
ведуть поміж собою веселу розмову, 
забувши гірку та тяжку буденщину 
зшиття, Маяк, 1914, № 21, стр. 12. 
З холодним серцем, коли па душі па¬ 
нувала брудна буденщина, він ніколи, 
не сідав до свою малюнку. Банків¬ 
ський, Збірник, Київ, 1910—1912, 54. 

Будешниця, ці, поносі. Записано 
ві с. Тарасовкі, Екатерин. у. оті 
крестьянина Херсонской губ. 
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Будзі, зів, радь кушанья, смот- 
ри слово „балаболі". 

Будило, ла, будило. Оце. чортове 
будило, не дасть і заснути гаразд! 
Коли сіп у чорта і сам спить! С. 
Вороная, Екатер. г., Новом. у. 

Будйяіко, на, пробудитель (о ні- 
тухі). С. Горловка, Екатерип. губ., 
Бахмут. уізда. 

Будим, ма, пітухь. С. Черішше- 
в<\ Екатер. у. 

Будитися, устраиваться. Піди со¬ 
ді на очерета, на долота, па бист¬ 
рії'і води! Там тобі селитися і буди¬ 
тися, прозинпати і пробувати. До¬ 
топись Екатерішославскоіі ученой 
архишюії комиссін, IX, 65. 67. 

Будйшниця. ці, ионось. То у нас 
міст ця будитннця, бо цс така штука, 
що збуде тебе, коли п не хотілось би 
тобі уставати. Черииг. губ., Верз, 
уізда. 

Будка, ки, абажурь, колпакь 
надь лампой. Па столі лампа горіла 
<: голубій будці. Д. Теслешсо, 3 книги 
ЖИТТЯ, Київ, 1912, 59. 

Будованний, строевой. Дерево бу- 
довапне до того місца дарую. Трудьі 
ГГолтавской арушлшіі комиссіи, 
1915, ХІІГ, 48. 

Будователь, ля, етроитель. Ка- 
і’спь, що занедбали будователі, ставай 
головою уїла... Коли не Господь будує 

■будинок, даремно працюють будова¬ 
телі. Із запису Г. А. Залюбовського. 

Будутий, иміющійся. С будутого 
у ікто (козака) ировіанта четвертей 
шести да ділеіі (ділей) двухь соть, 
не давь, оставили при р.Самбеці, 
Зпарнпцкій, ІІсточішки для исторіи 
зап. коз, 1903, П. 

Будущий. б вівшій. Будущпй стар¬ 
шина, будущий суддя, т. е. бившій 
старшина, бившій судя. Такь гово¬ 
рять вь с. Білогорнлкі и вь д. Бо- 
даковкі, Нолтавской г.; вь тако.чь 
же смисл’}’, употребляють зто слово 
и вь с. Капуливкі, Екатсринослав- 
скоіі губерній. Це ще будущого віку, 

коли чоловік .жив, може, як яка мі¬ 
ри на і закону не знав ніякою. Кр-Ііь 
К. Лисий. 

Будь-колй, нар., вообще, когда 
; прійдетея, обнчно. Треба признатися, 
і що такі розмови однаково були б 
| велися по-мі.ж жінками та дочками. 
і тутешніх нотаблів не тільки тепер, 
\ перед „бальомале й будь-коли. 
і Кримський, Бейрутські оповідання, 
| Київ, 1906, 41. 

| Будяковий, ель слова „будяк". 
! Будякові квітки дуже корисні для 
| боїеоли. М. ІСотовка, Екатерип. губ., 
і Новом. у. 

Будячіння, ння, расгеніе „будяк", 
! чертополохь. Між будячіиням бігла 
: втоптана стежечко, та вузенька-нос- 
I вузетка. Кримський, Повістки і 
і ескізи, Коломия і Львів, 1895, 123. 

■ Вужений, вялеїшй, копчений, су- 
‘ шеинп. 0. Каиулпвка, Екатер. у. 

Буз, за. сорная трава. Вь д. Цпі- 
! цевиче, Вольшскоп г, Ровенск. у., 
і. крестьяне начиняють ясатву тол: ко 
| вь первме семь дией аоволупія; 
| вь полную луну отого діла гь 
; нельзя, потому что вь иротивномь 
і случаі вь хлібі будять много 
і „бузу" (сорной трави). 

і Буздиган, ка, булава, вся вш.о- 
\ ванная изь желіза и потому очепь 
| тяжелая, вь противоиоложность 
і булаві дерсвяиной, обложеніюй 
; сверху серебромь И ІГОТОМу ДО- 

I вольно левкой. Извістка била иа- 
і норожски.мь козака мь и с-охраііяю- 
I іцаяся вь настоящео вр*мя вь 
І Екатеринославскомь музоі име- 
і ни А. Н. Поля. 

| Бузенник, ка, місто, иороешес 
і бузипой. Наганнії курки у бузенник 
і та там пій паєм, а так вона утече 
! з двору. М. Бол. Сорочшщн, По.тг. 
і губ., ІМирг. у. 

і Бузенник, ка. род’ь узора на пао- 
I хальной ппсанкі. Скаржшіская, 
| Описаніе народннхь шісапокь, 
І 1899, І, 131. 
І 



56 Бузина -Бульбастий. 

Бузина болотяна, разновидность 
таволги (Врігеа иітагіа Ь); встрі- 
чается часто по ішзменннм'ь боло¬ 
тистими лугамть и гю берегами 
рікч>; цвіточками нісколько по- 
хоиса на бузину; цвітки и лпстья 
употребляются вч> народі, как'ь 
средство иротивт. простуди, водо- 
боязня я другихч. болізней. Харь- 
ковскій Сборник'в, 1801, У, 178. 

Бузинувйтий, поросшій бузиной. 
Там така бузипувата балка, що 
тільки в тії зайцям та лисицям і. 
жити, або злодіям. С. Покровское, 
Екат. г., Алекс. у. 

Бузиняний, бузинішй. Чоловіки 
завжди смокчуть бузиняну люльку. 
Рідний Край, 1912, Л'° 13, 10. 

Бузнути, ударить. Вона підско¬ 
чила до нею та як бузне по щоці! 
Кубань. 

Бузуватися, спорить, ссориться. 
Там як счеплютця свекрова з невіст¬ 
кою та як почнуть будуватись! Та 
так що дня й бузуютця. Сл. Старо- 
Салтовч, Харьк. г., Волч. у. 

БузумеЙ, мея, большой, но не¬ 
вдалий человік’ь, бранное слово. 
С. Хавдаліевка, Екатер. г., Павл. у. 

Бузько, ка, упитанннй ребснокч, 
упиташшй хлопець. Бач, який буз>- 
ко! Десь, мабуть, мати їсти мало 
(ка! Сл. Лшида, Хар. у. Ото який 
бузько! Шкура пат тнута ему, як не 
лусне! X. Евещина, Екатернн. губ., 
ІІовом. у. 

Буй, буя, буйний. З тестем та 
з тещею жити можна, а через отою 
клятою буя, Грицька, ніяк неможна. 
0. Борщевое, Харьк. у. 

Буймйтр, ра, тоже что бурмистер, 
бургомпстр'ь. Харьковскій Сбор- 
никт>, 1895, ЇХ, 290. 

Буйнувати, бушевать. Там такий 
вітер, у степу буйнус, що й на ногах 

■не встоїш. 0. Солоное, Екатер. у. 
Бук, ка, водяная жемчужная 

пнль, образующая ся отт> удара 
води вч. пороги Дніпра. Слово 
повссмістно извістно у Дніпров- 
скихт» лоцманові Екатерин. губ. 

Бука тягтй роді, пгрн или за¬ 
бави у гуцулові на „посіджінні" 
у тіла иокойннка. Етноґрафічішй 
збірник, Львів, 1912, 242. 

Бунурія, рії, торжество, нирше- 
ство. Буку ріп була така, то люде 
давно вже не бачили і не чули такої. 
Кіевская Старина, 1905, окт., 112. 

Булавнйчий, ого, чиновний ко- 
закч> вч> занорожскомі) войскі, на 
рукахч> котораго находилась була¬ 
ва кошевого атамана. Звариицкій, 
1 історія запорожскпхЧ) кезаковч>, 
Москва, 1890, І, 241. 

Булдйга. ги. 1) Пустой стволч» 
растеиій. Тепер любисток уже не 
топ, що з весни: він (кінець мая) те¬ 
пер уже давно пішов у булдиьи. 2) 
Пустая, обглоданная кость. Що ти 
там гризеш? Там же ми яса тою зо- 

I всім нема—сама булдйга; покинь ео- 
! бакам! Уменьш. булдйжка. С. Оолн- 
I цевка, Харьк. у. 

і Булка, ки. 1) Раскаленннй ка- 
, меиь или желізко, которос кладот- 
I ся вч> жлукто для внпариванія 
: білья. Бодаковка, Полт. г., Мпрг. у. 
і Также Кіевская Старина, 1902, ок- 
| тябрь, 80. 2) Круглий, внмішан- 
; ний руками комокч> глини для 
| внділки глиняной посуди. 1 липу, 
і внмішашіую ногами, ріжутч „дро- 
' том" (проволокой) на тоикія пла¬ 

стинки, складнваютч. на лавкі, а 
| затімч> снова начинаюгь місить се 
і руками и внділнваютч изч лея кру- 
I глня„булки",назнваемия ипаче „ба- 
■ лабухами", которня складмвають 
і возлі круга, чтобн можно било 
і работать не отрнваясь. Гончаріше 
і промисли Подольской губ., КІЄВЧ), 
! 1916, 51. 3) Булка, хлібч>: неспільна, 

■ шляхетська булка довгого віку. Кли- 
новецька, Страви й напнтки на 
Україні, Київ—Львів, 121. 

Бульбастий, изч> породи „буль¬ 
би", пузьтрннх'ь, картофельннхЧ). 
З бульбастих росіяни панважніпша 
картопля. Рудницький, Коротка 
ґеоґрафія України, Київ—Львів, 
1910, 150. 
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Булькані, нів, глаза на вьїкаті. 
Ото які булькані/ X. Онацькій, Пол- 
тав. г., Мирг. у. 

Буяю красти, род'ь дітской іїі рьі 
или забавні. Етнографічний збір¬ 
ник, Львів, 1912, 228. 

Бумажний чоловік, ка, человікч., 
пишущій с’ь крючками и безч. за¬ 
пинки у черноморских'ь козаков'ь; 
просто грамотний человікч. назн- 
вается „письменним". Попка, Черно- 
морскіе козаки, Спб, 1858, 146. 

Бумкання, ння, пздаваніе звуковь 
бум! бум! (о чмеляхч.). Воронпн'ь, 
Коло церкви, Київ, 1911, 5. 

Бунд, да, то же что „бант". Дер. 
Пшилегь, Варш. г., Гросцк. у. 

Бундар, бундір, бундор, ра, же- 
лізннй навісь надч> устьем’ь печи, 
упираюіційся двумя сторонами на 
печь, а свободнюп. угломч. на 
зкелізиую подставу, вмазанную вч> 
нрнпечокч., для отвода дьіму вч> 
трубу. Дер. Малая Дуброви ца, 
Пищанекой волости, Холмск. губ., 
Більск. у., с. Страдеч'ь, с. Лнпіш¬ 
ки, Гродн. г., Брестск. у. 

Бундюк, на, надутий, чвашшй 
человікч., тогь, кто иадуваст'ь губн. 
С. Аджамка, Херсонок. губ., Ели- 
савет.. у., также Ястребовч., Мало- 
русскія про-звища вч. Херсон, губ., 
Одссса, 1893, 10. 

Бундючливий, сііісивьш. І. ІІечуй- 
Левіцький, Грамматпка українсько¬ 
го язика, 1914, і, 40. 

Бундючність, ті, епіеь. І. Нечуіі- 
Левіцькші, тамч. же. 70. 

Бунна. ки, старуха, бабушка. 
Устань, устань та подякуй своїй 
бунці (бабі), бо тебе бутса ба¬ 
вила та іі конала. Буковина. Етно¬ 
графічний збірник, Львів, 1912, 53. 

Бунт, та, тоже, что „бант". С. Бла¬ 
годатнеє, Варш. г., Гроец. у. 

Бунтовнй й, мятежньш. 'Грудні 
Чернигов. предварительн. коматета 
по устройству XIV археол. еч>ізда, 
1908, 27. 

Бур., меясд. оп> слова „бурбо- 
тати“. Він ходе по двору та все бур! 

І бур! бур! С. Поповка, Полтавок, г., 
ГІирят. у. См. слово „забурботати". 

Бурай, аз, енльньтй урагане. Там 
піднявся такий бурий, що аж земля 

' стате. Батуринч., Черниг. г. 

І Бурда, дй, есера, раздорч», це- 
| согласіе, брань. Словарь киижной 
! малорусской річи XVII в , Кіевч., 
) 1889, 8. 
! Бурдун, на, шалунч.. С. Лехновка, 
І ІІолт. г., Переясл. у. 

Бурдюк, на, желудокч>. Так він, 
сю ножакою у -живіт як шсмснув, 

[ то й бурдюк їсть виваливсь. С. 1І0- 
і кровское, Екатер. г., Алекс. у. 
І Буревій, вія, бурев'Ьй. Другий 
; вітер молодий, безжурний буревій та 
| так собі иодумав, так помислив: хан 

собі сонечко, як завгодно, сходить. 
• Тичина, Шлях, Москва, 1917, VII!, 
і 63. Недарма шалених мрій запалав 
І наш буревій. Літературно-Науковий 
і Вістник, Київ, 1917, II—-III, 166. 
1 Бурешинник, ну, картофельїшй 
! отварч>. / знаєш, що мені помогло? 
• Буре чашник з часником. Хоткевпч, 
| гірські акварелі, Харьків, 1914. 68 

І Буркйта ти, ворчун'ь. Харьк. г., 
1 Куп. у. 
| Бурнота, ти, болісні, у лошади, 
; послідетвіемч. которой бьшаетч. у 
і нея ноносч.. С. Хандаліевка, Ека- 
І терни, г., ІІавл. у. 
; Буркотання, ння, воркотаньо. Кю 

■ мова одбивастця в тихому хуторі 
буркотання \ч мил. нькою етру мочка. 
Васильченко, Оповідання, Київ, 
1915, 255. 

Буркотйна, ни, растеиіе МеШоІон 
соегнііа, тожб, что „буркун". 1юні¬ 
ченьку, мій хрещатий ти барвіночку, 
я тобі постелю в дорозі Он постілочиу, 

| (каже дівка)—Постелиш ця мені чор¬ 
ная (або жовтая) та буркотйна. 
Данилові., Пісни с. Андреевки, 
Кіевч., 1901, 8. 

Бурла, лй, крикуні, возмутитель. 
С. Капуливка, Екатер. у. 
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Бурла бити, лодарничать. Що ж 
він роое? —Тїцрла бьс. Мирополье, 
Курок, г., Судж. у. 

Бурлбка, ни. 1) Широкая доска, 
которая приділивается сл> иаруж- 
иоіі сторони хати, на передией 
короткой стіні, во всю ея ширину, 
о'гь одного угла вінца до дру- і 
і'ого, нодь самой крншей, у при- | 
азовекихл» малороссовчь. Миллерл», І 
Очеркд» креетьянских'ь построект» ! 
вт> ІТрпазовскомт. краі, Ростова на і 
Дону, 1912, 8. 2) ІІоелідняя изї> | 
всіх’ь балокл. (овраговт») вт> степи, 1 
оть села. У нас скрізь так послідню 
за селом валкії дражнтть: бурлако,. 
Вона, бач, уже сама, то ото вона і 
бурлакує М Старня Санджарн, 
ТТолтаз. у. 

Бурлашнл, ні, бурлачнт, ні, собир. 
оті, слова бурлак. Утіками і всяка 
бурлашня жили тут літо і зі му. 
С. Біленькое, Екат. у., Новпдкій, 
Малороссійская и запорожская ста¬ 
рина, Александровскт», 1907, 17; 
Малорус. пісни, Харьковт», 1894, 5. 

Бурлйвість, ти, глумливость, 
Тимчсвко, Русско-малороссійскій 
оловарь, Кіевь, 1897, II, 254. 

Бурлом текти, текти бурля, кру- 
жась. Вода у Дніпрі тече бурлом, а 
не тихо, як у Донці. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч.у., М. Лободовскій. 

Бурлуватися, бурлить. Вода у 
Дніпрі бурлустця. Тамт» же. 

Бурба, буруба, би, і) Круглий 
шишки на растеЧи вообще; 2) Кар- 
тофель, вть частности. 0. Попель- 
настое. Екатер г., Верхи, у. 

Бурма, ми, ворчунь, бргозга. Осло 
Соленое, Екатерин. у. В-ь Словарі 
Гргшчснка бурмак, бурмило, 1,113. 

Бурнатний? Сукно бурнатноо, 
привозимое и.ть страт» нтальян- 
екихь на Украйну и шедшее „на 
делеї" сідла. Верзиловт», Очеркн 
торговли Южноіі Русії, Черниговт», 
1889, 24. 

Бурнути, хватить, посипать. Тоді 
но.і гаму Покрову як бурнув сніг, так 
чисто тобі увесь степ так і засипав 
на пів-аріиипа! С. Фаліевка, Хер. у. і 

Буровйтий, буроватнй. Вуровата 
вода в озері, в річці, в лимані. М. Ко- 
товка, Екатер. г., Новом. у. 

Бурсанва, ви, собирательное отт. 
слова „бурсак". Уступили ми у двір 
■та як поткнули, а там тієї бурсач- 
вч, немов черви після дощу на гноїщі. 
С. Непокрнтое, Харьк. у. 

Б^рсник, ка, бояринь-шляхтичь 
и земянин'ь, сообща отпра'влявшіе 
воєнную службу, називались бур- 
сниками. Любаьекій, Област.чое 
діленіе и містное уиравленіе Ли- 

і товско-русскаго государства, Мос- 
| ква, 1893, 532, 548. 

і Бурсувйти, приготовлять, СООру- 

| жать. То він первому полку загадав 
і яму конати, а другому полку загадав 
! труну буреуватп. Кіевская Старина, 

1904, ССНТЯбрЬ, 319. 

Бурт, та, чадь, устрапваемнй на 
салгані, илп салотопні для тонле- 
нія овечьяго сала и состоящій из'ь 
двухь частей—ниясней, большого 
желізнаго котла, и верхнеп и.ть 
ДОреВЯНННХТ) к лепет», обтянутнхг 
желізншіп обручами, вт> діаметрі» 
6—8 аршшгь. Батуршгь, Чери. г. 

Бурхотйння, ння, бушеванье. Чи 
було їй стямне бурхот апня кипьячої 
річі, я не знав того дня. Старицькпй, 
Поезії, Київ, 1908, 328. 

Бурубашки, ків, кругліле шишеч¬ 
ки на растеніи „старовині"; воно 
таке, як овечі бибочки. Батуршгь, 
Чернпг. г. См. слово „старовина". 

Бурубьяшни, ків, овечій калі», 
С. Варваровка, Херс. г„ Алеко. у. 

Буруля, лі, маленького рости, 
толстий сь шишками на рукахч. 
человікт». Ястребовт», Малорусскія 
прозвшца вл. Хсрсонск. г., Одесон, 
1893, 10. 

Бурунйще, ща, мятель, заверюха. 
Старидький, Поезії, Київ, 1908, 49. 

Бурунька, ки, короткая люлька, 
такт» назнваемая у запорожцеві 
носогрійка, огь турецкаго слова 
„бурун"—нось. Вг Словарі Грин- 
ченко „бурунька"—трубка кури- 
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тельная изт. березоваго корня, І, 
114. Люлька „бурунька" можеть 
бнть и изі> древеснаго корня н изі> 
глини; туть діло не вт> матерьялі, 
изі> котораго сділана. люлька, а в'ь 
томі>, чтобн оиа била коротка и 
приходилась подт> нось курящаго; 
тогда она и будетг. люлька—„бу¬ 
рунька". 

Бурунчук, на, раст., М. Іаісаіа Ь> 
растегь обнчно около дорога и 
среди кустовт» по сінокосахть ст> 
сухим'ь грунтомі). Яната, Спис 
рослин на Київщині, 1912, 15, 45. 
Ві> Словарі Гринченка бурундук, 
І, 114. 

Бурцевати, урчать. ПІоб ти не 
бушував, по животу пс бурцевав. Ві¬ 
сти ик'ь Харьковскаго историко- 
филологпческаго общества, 1913, 
IX*, 76. 

Бурці, ців, бакени (?). На фоні бі¬ 
лого чола- виступали навислі, кільця 
кучерявою волосся та ніби намалсвані 
чорні брови, па щоках, слалися чорні 
пі/рці, а втчу борідка. Плющ, 1912, 
її, 7. 

Бурчання, ННЯ, ворчанье. Настав 
ранок, почалося, і бабине бурчання: 
одно ходе та бурчить. С. Березоточа, 
ІІолт. г., Луб. у. 

Бурчлйвий, ворчливнй. Ссе пін¬ 
ною радістю збуяло ему дух, що її 
бурчлива баба була забута. Стариць- 
кий. Безбатченко, Київ, 1908, 137. 

Бурчлйво, нар ворчливо. На цсс 
Лузисцова, душачись од сміху, б ури¬ 

ли ве одгсазала. Рідний Край, 1909, 
Лі1 34, 11. 

Бурчук, на, бормотунть. Ото ще 
старик бурчуп! Одно ;нас—бурчить/ 
Д. Венгеривка, Курск. г., Білг. у. 

Бурштини, тин, янтарная буси. 
На шеі дівушкн носять „нацерки“ 
или „бурштини". М. Домбровида, 
Вольшск. г., Ровен. у. 

Бурьянник, на, бродяга, ворт>> 
прячущійся по бурьянамЛ). Х-Онаць- 
кій, Полт. г., Мирг. у. 

Бурьяновий, - сорнші, оть слова 
„бурьян". Після перечищання одійде 
чимало порожнею та перебитого зерна 
іі бурьяновою насіння. Рідний Край, 
1909, № 2, 14. 

Буряк скотячий, кормовой бу- 
ряк'Ь для скота. Годував я усю зіму 
волів скотячим буряком, а їм па вес¬ 
ну зуби усі посходи.т. І їдять сю 
добре, а тільки він І. шкоду робс доб¬ 
ру: мав узяти за волів 200 карбован¬ 
ців, а оддав за 200. С. Рясское, ГІолт. 
губ., Конст. у. 

Буряний, огь слова буря. Любиш 
ти вітром, над поліні твори, буряні 
тмин, блиски та орім. Промінь, Мо¬ 
сква, 1917, У—VI, 17. Проминали 
мерщі ми дерева й кущі та летіли, 
як буряна .хмара. Старицькпй, Пое¬ 
зії, КИЇВ, 1908, 332. 

Бурячйння, ння, стеблп буряка 
(свеклн). Чикаленко, Розмова про 
сільське хазяйство, СПБ, 1910. III, 
35. 

Буряшниця, ці, дівчина, работаю- 
щая на буряковой плантацій. ІІо- 
всемістно вь Екатер. губ. 

Бусйй, ІІЬЯННЙ. Приїхав додому 
6усті такий, що п з воза ке з лис, 
Кубань. 

Бусик, ка, аисгь. С. Давнд'ь- 
брод'ь, Мипск. г, Мозир. у. 

Бусурмен, на, такь називайся у 
запорожцеві вітерд, дувшій сь 
юга, оті) „бусурмена", т. о. со сто¬ 
рони татар'ь и турогь. Зварницкііі, 
Поторія запорожскич’Ь козакові,, 
Москва, 1890, І, 528. 

Буте, сущность. Вони (фнлософт) 
хотіли збагнути ауте, саму суть то¬ 
го, з чою складастця весь світ. Засів, 

1911, Л'е 25, стр. 385. 

Бути ділу, исаолнять своє діл", 

назначеніе. Півень і гаркни, та в онс 
старий,—не бути лею ділу: пурп н не 
нееутця. Бути в пр&ві, йміть право 
что еділать. бій не в гграві сами без 
земського змінити старосту. Бути в 
сйлі, йміть возможпость, бнть В'Ь 
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силах!» что сділзть. Ми не в силі бу- \ 
Оем купити цю землю. Бути в силі що 
зробити, Ми не <і силі са.ич гробити 
міст через Донець, а земство не ноче. 
Бути в шані, бмть вт. заботливомт» 
СОС’ІОЯіііи. О, ни трезр/іолевка знати 
на в шані була, бо брудна і подрана. 
Па як заколи па! Сл. Мартовая.Харь- 
ковокой губ., Волч. уізда, М. Ло- 
бодовскій. 

Бутній, присутствуюіцій, нахо- 
дящійся. Тамі) же. 

Бутність, бутности, пребнваніе, 
ирисутствіе, бнтность. Я був соць¬ 
ким і був у росправі: саме моді і ста¬ 
роста там був. Ось при бутності пас 
двом і приїздив становий, — н не бре¬ 
шу.! Тамт> же. 

Бутор, ру, битое стекло, битие | 
кирпичи, битие мелкіе камии. Там, 
у тому кутку двора, палато 
усякою бутору; наберіть посилок 
три—чотнрі та іі засипте яму, до¬ 
будуть ставити п:ч. С. Солнцевка, 
Харьк. уізда. 

Буторіння, ння, буторь. Та скільки 
ж ми тут під соту нашу тою буто¬ 
ріння угатили! Тут саме був колись 
ліі.ґ, а я тою й не знав, та давай 
лату становити, Там’Ь же. 

Бутра, ри, о дія ніс, аммуниція. 
Та п у мене ота вся козацька бутра, і 
була-—і капніачок, і пояс, і шапка, \ 
і штани, та згоріло все. С. Капу- 
ливка, Екатер. у. | 

Бутря, рі, птпца „випь“ или бу- і 
гай, бутень. С. Покрові кое, Екат. 
уйзда. 

Бутуватися, зариться, взирать 
с/ь жадиостью. Своєю добра гляди, а 
ш чужим не бушуіїся. С. Володарка, 
Кіовск. г., овон. у. 

Бутурлйн, на, человікт» большо- 
го роста, неповоротливнй, некра- і 
еивьій, странньш на вид'ь. Цім сло- | 
чом у нас лають: „Чортів бутурлйн.'^ | 
С. ііиколаевка, Екатер. г., ІІовом. ! 
уізда. і 

Бухало, ла, бубень, музикаль¬ 
ний инструмонгь. Труди общества 
изслідователей Волнни, 1914, XII, 
192. 

Бухкотіти, о пустоті иод-ь зем- 
лей, издающей глухой звук'ь. Чуєте, 
як тут бухкотить: оце тут десь 
яма, або ход під землею,— набудь клад 
заритий. С. Чернншево ИЛИ Крас- 
ногригорьевка, Екатериносл. уізда. 
Як виїдете ви за город, держиш ця од 
різниці праворуч; поїдете просто но 
шляху, там коло кривою НҐ.мидта на 
шляху земля дуже бухкотить,—ото 
там щось та єсть під тим місцем. 
С. Сурско-Литовское, Екат. у. 

Бухта, ти, бухта. Добрі затоки 
для кораблів звутцн бухтами, а коли 
при них ласт роїлось місто, то така 
затока зветця гавань. Русова, Почат¬ 
кова ґеоґрафія, СПБ, 1911, 23. 

Бухтовна, КИ, ШИГГЬ(?). Слід підко¬ 
вувати коней (у яких так звані „повні" 
конюші) на високі підкови (з перед нею 
боку) з великими бухтовка-мп, щоб 
підошва не доставала землі, а нав¬ 
паки-— пьятки та- стрілки щоб упи¬ 
рались у грунт. Корольов, Ветери¬ 
нарні поради, СПБ, 1908, II, Зі. 

Бухтярня, ні, бухканье. С. Богач- 
ка, Полт. г., Хорол. у. 

Буций, бодливьій, тоть, которнй 
ударяегь вт> что либо и наносить 
вредь, нанр. подводішй камень 
на рікі. С. Звонецкое, Екатер. у. 

Буцик, на. 1) Молодой, откормлен- 
ннй теленокь; 2) Жирний, вихо- 
ленний мальчикь; уменьшит. бу- 
цинл, няти. Харьк. г. Ип який буцик'ґ 
Видко, що паньська дитина.' Д. Гра- 
бовка, Калині, г., Вартск. у., Маи- 
човск. вол. 

Буцика, ни, родь леиешки, жа- 
ренной на маслі. Екатернносл. г., 
ІІавл. у. 

Буцьно, на, тоже, что „буций“. 
С. Васильевка у ліваго берега 
Дніпра, Екатер. г., Новом. у. 
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Бучйна, ни, укромное місто, гді 
стоигь „скриня" и лежить „усяка 
одежа". С. Орловщина, Екатер. г., 
Новом. у. 

Бучня, ні, веселий, роекошннй 
нирт., веселая роскошная свадьба. 
С. Свистуново, Екатериносл. і\, 
Алекс. у. 

Бучувйти, бушевать. Но чимчи¬ 
кували мерщій і другі гості, а віч. 
ді/'іус, бучує. Кримський, Повістки 
і ескізи, Коломия і Львів, 1895, 48, 

Бушмйт, та (?) Знамя тихо разві- 
валось надг многолюдним'ь сбори- 
щемг, окружавшим'ь его чугунннй 
„бушмат". Попка, Черноморскіе ко¬ 
заки, СПБ, 1858, 216. 

Буиіовйло, ла, буйний. Ну побу- 
май, %ажуу ж мені ^ -таким Оцтова- 
лом жити, як, ти/ Рідний Край, 
1909, № 48, 10. 

Бушта, ти, желізная „рихва“ ет> 
небольшими усиками кверху для 
вставки вь край колоди колеса, 
чтоби оно „не розмелювалось". Фі- 
лолоіічнин збірник ламяти К. Мп- 
хальчука, Київ, 1915, 143. 

Бушування, ння.бушеванье. Осад- 
чій, На грані XX століття. Київ, 
1911, 33. 

Буянйця, ці, буянь ІІьтіицп — 
Скупниця. Харьков. г., Кушшск., у. 
Зтнографическоо обозрініе, 1897, 
XXXII, 80. 

Бчелна, ни, кадка для меду. Но¬ 
велі Володимерь возити но городу 
мед'ь вт> бчелкахг, а вт> другнхь 
квась (для бодьшдх’ь и ниіцьіх'ь). 
роздаваху на потребу. Лі.топись 
но Лаврентіевскому списку, СІП), 
1872, 123. 



Ваб, ба, приманка. Жвтецкій, 
Очеркь звуковой исторіи малорос- 
сійскаго нарЬчія, Кіевь, 1876, 370. 

Вйбик. вабник, на, дудочка для 
приманки перепеловь. С. Солнцев- 
ка, Харьковск., у., Кіевск., Под. г. 
І. Нечуй - Левіцький, Грамматика 
українського язика, 1914, І, 57. 

Вавилбнець, ця, житель города 
Вавилона. Ваб а малою, пездужалою 
високий і дуоюий вшмлонець наванта¬ 
жив усяким покупом. Л. Українка, 
Твори, І, 12, 

Ваг, гу, вагб, гй, толстнй, длин- 
инй вь і сажень длиньт дрюкь— 
рнчагь для поднятія воаа при под¬ 

ії азнваній оси и колесь вь немь. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у. 
М. Лободовскій. 

Вагй, гй, важе, го, важоче, чого, 
вісове, вбго, ві'сче, чого, пошлина, со- 
биравшаяся вь пользу господарей. 
А вага тежь маеть бити вгь томь 
м’Ьст’й нашомь, вь которую медь и 
воскь важити, а важого ему оть 
каменя меду и воску по два пе- 
нязн. Любавскій, Областное ділі- 
ніе и містное управленіе Литовско- 
русскаго государства, Москва, 1893, 
504, 510, 513, 514, 518, 847, нрил. 
М« 47. 

Ваг&ння, ння, сомн’Ьніе, колеба- 
ніе. І. Нечуй-Левицький, Грамма¬ 
тика укр. яз., 1914, 1, 09. 

Ваг&рь, ря, вісовщикь. А. Гур- 
томь, Словарь русско-галицкій, 
Віша, 1896, 139. 

Вйги—перевйги, нарі.ч., перева- 
ливаясь туда п сюда, то вь одну 
сторону, то вь Другую. ЛІН ЯК іде, 

то шок, ниток іал/аи: ваш—перейти. 
Д. Бодаковкч, ЇІо.іт. г., Мирг. у. 

Ваговито, нар., важно, многозна- 
чительно. Хутореико алло собі тою 
овочу на тарілку, але знов іамислсн- 
но дивився па ідо, вшовито вю.ьяошп 
губи. 0. Пчілка, Нова Рада, Київ, 
1908, 340. 

Важка, ки, чашка у в’Ьсовь. 
Г. Алексачдровсіп-, Екатер. і’. 

Важнйн, на, вйсовщикь. А. Гур- 
том-ь, Словарь русско-галицкій, 
Віша, 1896, 139. 

Важність, ти, сила, дМствитель- 
пость, важності.. Любавскій, Литов- 
ско-русскій сеіімь, М. 1901, 582. 

Важчуга, ги, очснь тяжелий че- 
лоВ'Ькь. С. Ііопельнастое, Екат. г. 
Верхи, у. 

Вакат, ту, свободная земля. На 
такий двір треба було ще прирізать 
громадського вакату чималенько. Іїі- 
евск. г., Чигирин, у. Український 
етноі'рафічний збірник, Київ, 1914, 
І, 40. 

Ваковати, замедлять, удержнвать, 
обременять. Ти будеш коні ваковати, 
междо коні ваготу пабічати. Дума 
о б'йгствЬ трехь братьевь—козаковч» 
изь турецкоп неволи, изь г. Азова. 

Валанцювати, пдти, таїциться. 
На весілля люде валаниюють, музика 
гра, а вони ггганцююшь. Гігйдичь, 
Матеріали по народной словесності!, 
Полтава, 1916, IV, 102. 

Валанчувйти, медленно итти, тя- 
нуться. Лалаичувала, валаниувала, 
ледве дотяглась до дому. Ба.туріИІ'Ь, 
Черниг. г., Конотоп, у. 

Валасбльниця. ці, непосида, по¬ 
таскуха. Бісова валасальнинн/ Впне 

; не чого в Чугуїв подалася, як не па 
і москалями, бо там у лагерях будатг,. 
І Кіевск. г., О. Пчілка. 
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Валітися, колебаться, не рі¬ 
шаться. Пішов я до губернатори, 
розсказав ему усе чисто, а губерна¬ 
торе, бачу, почав валятись: чи зро¬ 
бити, чи ні, Варшавская г. 

Вален, велбн, на, тоже, что „на- 
митка“, головноп иокровь замужн. 
женщинн. Труди общества изслі- 
дователей Волнни, 1909, V, 143. 

Валений пліток, лучшаго каче- 
ства „черкасовпй", сірий, сь цвіт¬ 
ними каймами платокь. Кіевская 
Старина, 1902, октябрь, 69. 

Вілер, ру, вісь, значеніе, ціна. 
Та що він там значить? Він у зем¬ 
стві не мас ніякого валеру (латинскій 
\аІог, ціна). ІІодольск. г. 

Валець, ця, цилиндрь, шалнерь. 
С. Валодарка, Кіевск. г., Звен. у. 

Валитися, Сьіть вь сукновальні, 
іі'Ь валяній. // поїхав у Печенігу, бо 
там валилося мос сукно. Сл. Марто- 
вая, Харьк., г., Волч. у. М. Лобо¬ 
до в скій. 

Валівці, ці’в, мотки изь „одергів" 
її „клочча“ (пеньковнхь очесокь), 
идущіе на „валовину", назнваютея 
„валівцями". Кустарнне промисли 
ІІОДОЛЬСК. Г., КіеВЬ 19І6, 147. 

Віліж, жу, валежішкь, Шаповаль. 
Про ліс, Київ, 1909, 22. 

Валка, ки. 1) Наетупленіе, война, 
борьба. Еетлп тот ніприятельнаш 
валку противну намь почнеть, ми, 
Бога, оземши на помоч, будем з 
ним то чинити, што нам Богь ми¬ 
лий на той чась допоможеть... 
Король его милость миль сь пруси 
валку 18 літь. Любавскій, Литов- 
ско-русскій сейііь, Москва, 1901, 4, 
8, 10; Учительное євангеліє 1592 г. 
вь Музеі Поля, вь Екатеринославі. 
2) Поперечний брусь вь бороні. 
С. Залимань, Ворон, губ., Богуч. у. 

Валнйй. (?). На Йвана купалного 
ходила відьма па валного, на дуба 
лізла, кору гризла, з дуба впала—ни¬ 
зі прала. Труди общества изслідо- 
вателей Волнни, 1911, V, 15. 

Валовий, валові нйтка, нитки изь 
клочья, остающагося послі пряжи 
лучшаго качества нитокь. Сл. Мо- 
гриця, Харьк. г., Сумск. у., тоже 
с. Солнцевка, Харьк. у. 

Валовйна, ни, пряжа изь валу. 
X. Онацькій, Полт. г., Миргор. у., 
также Філологічний збірник памн- 
ти К. Михальчука, Київ, 1915, 143. 

Валок, ні, валикь вь музнкаль- 
но.мь инструменті „ларі“, дере¬ 
винная часть „корби“. т е. воєн 
ручки. С. Чанлинка, Екатерин. г. 
Новомоск. у. Оть сліпого лирника 
Йвана Харл. Мережки. 

Валок, на, часть мички, коту рай 
находитея на противополоясной сто¬ 
роні гребня огь прядущей. Изь 
валка иолучаютея иерепрядин.так і. 
какь длинное волокно уже взяю. 
а осгается короткеє. Форма мички 
дала названіе „валок". ІІзь „валка" 
ділають валь, изь валу рядна, 
мішки. Сл. Мерееа, Харьков. губ., 
Волч. у., М. Лободовскія. 

Валонія, нії, желуди. Дія подо- 
швеннаго товара кромі того у по- 
требляетея еще (кожовниками) ва¬ 
лонія (желуди), кашіаіювий и кве- 
браховий зкетракти. Кустарние 
промисли Подольской губ., Кіевь, 
1916, 461. 

Валуї,їв, одинь изь видовь ядовп- 
тихь грибовь. ^Отрута буває ріжна: 
грибами (? у бал 11і) ріж ними, як то: му¬ 
хоморами, валуями та гипиими. М. 
Левицький, Календарі. Просвіти, 
Київ, 1907, 96. 

Вільна, ки, большой комь глини, 
приготовляемий гонча рами для по¬ 
суди; то же, что „кобила". Заріц- 
кій, Гончарний промисль вь Пол- 
тавскоії г., 1894, 51. 

Вільна, ні, лінтяй. Харьк. губ., 
Куп. у. Зтнографическое Обозрініе, 
1897, XXXII, 78. 

Вальцювітий, цилиндрическій. 
С. Жуки, Полтав. у. 

Вільчити, тягаться. Уже ж мені 
з ітм не вальчити, як він сим миро- 
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вий, та ще й у нею тисяча десятий 
жилі. X. Онацькій, Полі, г., Мирг. 
уЬзда. 

Валющий, дряішоіі, негодннй. Оие 
валющг чоботи,—шевцеві віддала на 
латки. Сл. Марговая, Харьк. губ. 
Волч. у. М. Лободовскій. 

Валянка, ки, тоже, что и бичок, на, 
родь таица вь шесть ііарь дівчат 
і хлопців. М. Домбровица, Вольш. 
губ., Ровенскаго уЬзда. 

Вамбак, на, губка. Дубняк, Ро¬ 
сійсько-український словничок, Ко¬ 
беляки, 1917, 9. 

Вамш, ша, куртка, короткая до 
талій, сь рукавами. С. СЬдлискь 
Холмск. г., Замост. у. 

Ванба, би, ванна. Малинка, Сбор- 
ниігь матеріалов'ь, Чершіговь, 1902, 
259 

Ваитага, ги, грузь; то, что кла- 
детея на „шайки", или „ігомостикн 
терезів" (вЬсовь). і. Нечуй-Левіць- 
кий, Грамматика українськ. язика, 
1914, І, 12, 15. 

Вантажник, на, грузчикь. І. ІІе- 
чуй-Левіцький, там’ь же, 15. 

Вантух, ха, тоже, что и „лантух" 
большой мЬшокь из'Ь „валовини". 
Філологічний збірник памяти К. Ми- 
хальчука, Київ, 1915, 143. 

Ванчос, су, бочарішй лісі». ІІо- 
пел'ь, ваньчось, клепч>кн, васильки 
и вси товари лесьнне аби купиш 
волно продавали. Любавскій, Ли- 
товско-русскій сей.М'ь, Москва, 1901, 
приложенія, 106. Принимался (для 
п родажи) ванчось, фашгольць, клеп- 
ГОЛЬЦЬ не менЬе 100 и гіоиел'ь 
(поташ'ь) ланіта. Верзиловь, Очерки 
торговий Южпой Гуси, Черниговь, 
1898, 78, 79. 

Ванюня, ні, собств. имя Йвані.. 
С. Аджамка, Херсон, губ., Елисав. 
У'Ьзда. 

Вапацій, ія, при готовая ющій 
известь. М. Котовка, Екатер. губ, 
Новим, у. 

Вапняковий, известковьій. В йо¬ 
му місці дерево не Суде рости. Чому? 

і Тому, що тут була вапнякова, яма. 
і С. Лоцманская Каменка, Екатерин. 
і У'Ьзда 

Вапняна хвороба, би, болЬзнькурі,. 
Ця хвороба виникне точатку на лиш¬ 
ках, де по кав уст ця багацько жовту¬ 
вато-сіреньких струпиків, які облін- 
ляють нот, м.в ванною, чи сінною, 
черві віт,о цю хворії ті нподі проіива- 
юші вапняною хворобою курей. Коро- 

I льов. Ветеринарні поради, СІЇ В, 
; 1910, III, 25. 

Вапнянець, ця, известковші шнагь. 
Дубняк, Рос.-український словни¬ 
чок, Кобеляки, 1917, 14. 

Вапняник, ка, нзвбстковиіі пласті, 
земли. Лункевич, Підземне царство, 

і СІШ, 1911, 56. 
; Вапняковатий, известковатмй. 
• Рудницький. Коротка і'еоі'раіріп 
1 України, Київ—Львів, 1910, 44. 

Вар, ру, смЬсь смоли сь евп- 
! инм'Ь салом'ь, ириготовляемая са- 
■ пожшшами для дратви. Живуть 

дружно, як вар з дратвою. Д. Бода- 
ковка, Полт. г, Мирг. у. 

і Варавити, гремЬть. Оце яка туча 
\ велика насунула] А /рім який! Цс <пг 
і не гряд буде?—Е, ні, па гряд він (грім) 

не так варавшпь. Слобода Каиуливка, 
Екатерші. уЬзда. 

і Варва, ви, волокнта. Той, хто за 
і чужини, жінками тягаепщя, той і 
І сеть варва Д. Богодар'ь, Екатер. г., 
| Алекс. уЬзда. 

Варварйн, на, . динь изь варва, 
! ровгі>, пзвЬстішй варварі.. Величко- 
! ЛЬтогшсь, Кіев'ь, 1848, 1, 19. 

, Варвасій, сія, собсгвен. пмя Гер- 
: васіії. Бату ринь, Черниг. губ. 

! Варвідня, ні, безнорядокь, сумя- 
; тица. С. Капуливка, Екатер. у. 

Варвідувати, шумЬть, произво- 
1 дать безпорядокь. С. Капуливка, 

Екатер. у. 

Варгуль, ля, варгуль вороніжський, 
, одинь изь сортові, яблок'і». Чика- 

ленко, Розмова про польське хаяяй- 
I ство, СГІБ, 1905, V, 70. 
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Варевнй, ні, комора или чуланч, 
для картофеля и капусти. С. Забо- 
лотье, Ковел. у. 

Варенички, вів, растеніе медонос- 
ное, полезное для пчел'ь. Харьков- 
СКІЙ СборНИКЧ), 1894, УIII, 321. 

ВарЙха, хи, тоже, что варена, или 
варенуха, т. е. водка, сваренная сь 
медомі», плодами и пряностями. 
X. Онацькій, Полт. г., Мирг. у. 

Варня, ні, варка. У нас уже за 
три дні до Різдва почалась варня. 
С. Томаковка, Екатер. у. 

Варота, ти, чрезвнчайннй жарт>, 
зной. Ну, сегодня ж і варота, аж 
млосно! Чи не буде дощ? С. Мартовая, 
Харьк. г. Волч. у., М. Лободовскій. 

Вартйна, ни, охрана, сторожа. Ой 
тужу я, тужу, бо в лгіхого пана слу¬ 
жу; посилає під ліс темний на могилу 
па вартину. Буковина. Зтнографи- 
ческое Обозрініе, Москва, 1892, 
XIV, 140. 

Вартлйвість, ти, значеніе, досто- 
инство. Він почуває вартлйвість чо¬ 
ловічого знання коокний час. Степан- 
ковський, Казання сельського па¬ 
стиря, ІІиків, 1909, 68. 

Вйрцюх, ха, тоже, что „макогон", 
деревинний песть для растиранія 
соли, шпена, маку и прзч. Волнн. 
г., Влад.-Вол. уізда. 

Вйрь, рі, вареное. Воєвода полу- 
чал’ь „гостинці од варь“—пивомть, 
медомч» и виномч, горілнмч,, а день- 
гами вч> размірі полукопн грошей, 
отьвсякой „варі". Любавскій, Обла- 
стное діленіе и місти, управленіе 
Литов.-русск. государ. М., 1893, :і9. 

Варя, рі, см. слово перевар. 
Варяг, га, полускирда сіна, 

длинн около 5 саж., ширини око- 
ло 2!/з саж., висоти около 3 саж., 
еь боками, вдавленними нісколь- 
ко внутрь и внступающими вверху 
отт, затеканья во время дождя и 
ст> вершиной „не гостро", какч, 
обнчно внводятся скирдн или сто¬ 
ги, а полукругло. С. Біленькое, 
Тарасовка, х. Запорожскій Куті» и 
др., Екатер. у. 

Васець, ця, мокрий лишай на 
крестці, или на спині лошади. 
М. Котовка, Екатер. г., Новом. у. 

Васцй, цй, тоже, что васець вч> 
Херсонскомч, календарі на 1871 г. 
для сельск. хозяевч, Раевскаго, 126. 

Василега, ги, собственное имя 
Василіа. С. Свистуново-Петровское, 
Екатер. г., Алекс. у. 

Василйстник, ку, растеніе Тіїаііз- 
ігит тіпиз, Пачоскій, Описаніе 
растительности Херсонской губ., 
1917, II, 95. 

Васйлька, ки, бочарннй лісь. 
Попелг, ваньчось, клепч>ки, василь¬ 
ки и вси товари лесьнне аби купч>- 
ци волно продавали. Любавскій, 
Литовско-русскій сеймі,, Москва, 
1901, приложенія, 106. 

Васйльки, нів, волоси на вискахг. 
Васильки на висках він намазував 
олгівою, прилизував, неначе їх кішка 
прилизала. Нечуй-Левіцький, По¬ 
вісті, Київ, 1914, IX, 71. 

Вастйкул, ла (?). Пишет до мене 
пан кошовій, будто я ему послан- 
ний лист ваш панскій отослал рос- 
печатованій, тилко ж, милостивій 
пане, як ціле з вастикула приняв- 
ши, так у лист свой запечатавши, 
послалем. Зварницкій, Источники 
для исторіи зап. коз., І, 961. 

Ватажйна, ни, отт> слова ватага. 
Як вийду я на могилу, як загляну я 
в широкую долину, чи не видко моєї 
ватажини? Харьковскій Сборникг, 
1894, VIII, 328. 

гатажйти, бить вч, пріятельстві, 
бить вч> товарищахь, дружить, вести 
компанію. Ой, хлопче-молодче, не ва- 
тажи ти з отими розбішаками, а то 
вони й тебе запегплюють у якесь по¬ 
гане діло. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у., М. Лободовскій. 

Ватов&ння, ння, наміреніе. Ве- 
личко, Літопись, Кіевч,, 1848,1, 37. 

В&торопитися, сопротивляться, 
артачиться. Як би він не ваторопив- 
ся, а робив те, що ему казано, то й 
ему і нам було б краще. С. Чемер- 
ское, Черн. г., Козел, у. 
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В&тра, ри, зола оть перегорів- 
шей соломн, или бурьяну вь отли- 
ЧІ.Є оть „попелу", т. е. золн оть 
дровь. С. Красное, Волннск. губ., 
Дубенск. уізда. 

Ватянка, ки, літнячка, т. е. верх¬ 
няя женская одежда для літа, под- 
ложенная ватой для осени, состав- 
ляющая верхнюю осеннюю одежду— 
ватянку. Кіевская Старина, 1902, 
октябрь, 82. 

Вахлакуватий, вахлаковатнй. Од 
кожної одсжи сю так і несло ще ве¬ 
селою, вахлакуватою бурсою. Василь- 
ченко. Оповідання, Київ, 1915, 169. 

Вахло, ла, неловоротливнй, вах- 
ловатнй, неуклюжій человікь. Ото 
ще чортів вахлої Сл. Бабайковка, 
Екатер. г., Новом. у.; тоже вь раз- 
личннхь містахь Полт. губ. 

Вахлчр, рб, уменш, вахллрчик, ка, 
опахало, махало. На очкові (вулика) 
кілька бжілок хутко, безупинно маха¬ 
ють крильцями, мов вахлярчиками, 
освіжаючи повітря улья. Немолов- 
ський, Бжільництво, СПБ, 1904, 11. 

Вахляр, ра, віерь. Желиховскій, 
Малоруско-німецкій словар, Львов, 
1886, І. 

Вахляруватий, віс-рообраз- 
ннй. Желиховскій, тамь же. 

Вахнути, удрать, вахнула, він 
вахнув. Хут. Гавриловка, Екатер. г., 
Новом. у. 

Вахол, ла, вахлакь. Хохол-вахол 
піймав москаля за вихор. Харьк. г., 
Купян. у. Зтнографическое Обозрі- 
ніе, 1897, XXXI [, 81. 

Вацок, ка, сумка, влагалище. 
Словарь книжнмі малорусской рі- 
чп XVII в., Кіевь, 1889, 9. 

Вбйток, на, см. слово „убиток". 
Ввижання, ння, бредь. Після сею 

вона якось-то раптом ослабла, при¬ 
тихла й впала в важке ввижання. 
Плющ, Твори, 1912, II, 100. 

Вирок, нб, огурець. Трудн обще- 
ства изслідованія Волнни, Жито- 
мпрь, 1911, V, 89. 

Вгоноблйтися, стараться, подла- 
живаться, подходить подь вкусь. 
А вона вгонобляєтця, щоб гарно зро¬ 
бити. Сл. Мартовая, Харьков. г„ 
Волчан. у., М. Лободовскій. 

Вгроши йти, подниматься вь 
ціні. Тамь же. 

Вдалеках, наріч., далеко, вь да- 
лекомь разстояніа. Як прийшли, по¬ 
становились коло нас не вдалеках. 
Записки українського наукового 
товарисіва, Київ, 1913, XII, 117. 

Вдержанка, удержбнка, ки, содер- 
жанка. Була в мене вдержанка. Це 
воює була не перша. Кримський, По¬ 
вістки і ескізи, Коломия і Львів, 
1895, 182. 

Вдйрливий, придирчивнй. ВІН 
строгий, якийсь такий вдирливий: ему 
трудно догодити. О. Пчілка, Опові¬ 
дання, III, Київ, 1911, 49. 

Вдобний, удобний, удобннй. Тут, 
брате, води погожі, трави хороші, 
очерети вдобні, станьмо,—конів ггопа- 
симо. Сперанскій, Южн^-русская 
пісня, Кіевь, 1904, 7. См. слово 
„невдобний". 

Вдобство, удобство, ва, надоб- 
ность, незбходимость. Що мет за 
вдобство своє турецхке добро на шмат¬ 
ки рвати та по шляху розкидати? 
Сперанскій, Тамь же, 6. - - - 

Веверичина, ни, мясо білки. Сла¬ 
вута, Волнн. г., Засл. у. 

Веврик, ка, білка. Полтав. губ., 
Миргор/ у. 

Ведення, ння, веденіе. Ведення 
войни, чи миру. М. Грушевський, 
Хто такі українці? Київ, 1917, 11. 

Вбдле, вбдлуг, нар., сообразно, 
на основаній. Ведле росписки от 
мала до велика, поотдававши ис 
Переволочной ведле росказаня его 
милости подводами отпустилем... 
Ведле прошенія моего подбил тс- 
разнішого пана писаря Красно- 
кутского, якій остает в Січи Звар- 
ницкій, Источники для исторін зап. 
коз., І, 975, 976, II, 1316. 
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Ведмбдика підпускати, сказать 
что-нибудь ВЬ річи хитромудрое 
по адресу правительства или ка- 
кого-либо державно-властнаго лица. 
А ви таки в своїй промові ведмедика 
підпустили!—Та я на науковому грун¬ 
ті. Та на науковому ж грунті. 
Г. Кременчугь. 

Ведмедйско, ка, медвідь. Молода 
Україна, 1911, № 5, 14. 

Ведмедйця жіноча, переряжива- 
ніе бабь и хожденіе ихь по селу 
сь водкою, пініемь и припляснва- 
ніемь вь день такт, назнваемой 
„косарщини", т. е. В'Ь тоть день, 
когда мужья бабь косять вь лу- 
гахь сіно. О, дивгісь: гпо ведмедиця 
йде. С. Жукля, Черниг. г., Сосн. у. 

Ведмедівка, ки, фляжка-медвідь 
у давнихь обнвателей Украйни. 
ІІу, хлогщі, пили ми з бау андійки, 
тепер погпягпемо з ведмедівки сіро- 
горілки! Батуринь, Черн. г., Кон. у. 

Ведмедка, ки, какой-то напитокь. 
Лигали пінненьку, загііканку, перегінну, 
чай, ведмедку у другу переміну. Бу- 
6ЛЄЙ, ВХИДЧИНЬІ, 1870, 274. 

Ведмеднуватий, похожій на мед- 
відя, неуклюжій, неповоротливнй. 
Він хлопець би й нічого, гпа дуже 
ведмедкуватггй: для такого діла него¬ 
жий. С. Новий Кодакь, Екатер. у. 
Таке неповоротке, ведмедкувате. Дер. 
Богодарь, Екатер. г., Алексан. у. 

Ведмежатина, ни, медвіжье мясо. 
Були дні, коли ми вставали тільки 
для того, гцоб узяти шматок ведме- 
жагтінгс, а гготім знову влазили в ля¬ 
шок. Молода Україна, 1912, № 2,13. 

Ведмежйха, хи, медвідица. Село 
Поповка, ГІолт. г., Мирг. у. 

Ведмідь, дя, игра вь медвідя, 
которую устраивають на свадьбахь, 
обнчно вь понедільникь, послі 
первой брачной ночи, когда водять 
„перезву". Дер. Цна, Минскаго у., 
вь 4 верстахь оть Минска сь укра- 
инскимь населеніемь. 

Вежея, її, ворота. Дер. Новини, 
Варшав. у. сь укр-мь нас-мь. 

Вбжній, оть слова „вежа", тгорь- 
ма. Сторожеві вежі, вежнему два 
гроша (плата). Любавскій, Област- 
ное діленіе и містное управленіе 
Литовско-русск. государства, Мос¬ 
ква, 1893, 689. 

Вбзня, ні (?). Грабители или такь 
називаемне „затящики" пограбили 
вь Запорожьі у одного изь обнва¬ 
телей нісколько штукь домашнихь 
вещей, какь-то: свить, суконь, со- 
рочекь, везню (одну), бурокь, 40- 
бить, кирей, кафтановь и др. Что 
значить „везня", обьясненій не 
представлено; не будеть ли зто 
тоже самое, что „безя?“. См. слово 
„безя“ вь настоящемь словарі. 
Н. Терновскій, Кь исторіи запорож- 
скаго края, Екатеринославь, 1904, 
19. 

Вейсов&ти, поносить. Он, Молявка, 
помененого войта й увесь магострат 
словами ущипливими публичне вей- 
совал. Труди Черниговск. комитета 
по устройству XIV археол. сьізда, 
1908, 77. 

Вбклич, ча, синь Веклн, т. е. 
веклн. С. Семеновка, Екатерин. г., 
Алексан. у. 

Веклуня, ні, уменьш. оть соб- 
ственнаго имени векла. С. Тома- 
ковка, Екатер. у. 

Веклуха, хи, собств. имя Оекла. 
С. Любимовка, Екат. г„ Новом. у. 
Векла, Веклуха, сліпа, приглуха' 
С. Веселое, Таврич. г., Мелитоп. у* 

Велебно, наріч., повелительно. 
Герцог зараз же покликав до себе кар- 
лина і сказав ему велебно'. „настав 
час, коли ти му сім виявити себе, як 
найкращий, як найперший у світі 
кухарь“. Олесь, Казки, 1911, 73. 

Велегонний, весьма разгонннй. 
Розлетися над землею шляхом сонця 
велегонним. Шлях, Москва, 1917, IV, 
42. 

Велеліпний, велеліпннй. Кони- 
ський, Ходімо за ним! Спб, 1905, 3. 

Велеліпніеть, ти, велеліпіе. На 
поміч сій урочистій красі, що гово¬ 
рить про велеліпніеть царспіва Божого, 
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йдуть ще ясні дзвінкі фарби. Широць- 
кбй, Білоусівська церква, Основа, 
Одеса, 1915, II, 46. 

Велен, на, тоже, что намітка. 
Вольїн. г., Житом, у. Трудн обще- 
ства изслідованія Волнни, Жито¬ 
мирі., 1911, 143. 

Ведень, ня, великань; ловсемі- 
стно ві> Екатеринославской губер. 
Новицкій, Народная память о За- 
порожьі, Літописе Екатеринослав¬ 
ской ученой архивной комиссіи, 
VII, 13, 14 и др. страницц. 

Велериба, би, кить-рнба. Молода 
Україна, 1910, № 1, 15. 

Велерйбиха, хи, самка кить-рнбн. 
Молода Україна, 1909, № 5. 26. 

Велиґйти, провелиґйти, провести 
время, пролінтяйничать. А вона 
(дівка) кеди, чи не кеди, та так 
і провелигас. Д. Бодаковка, Полт. г., 
Мирг. у. 

Великдень н&мський. Вь четвергь 
на святой неділі бнваеть особьш 
праздникь— „намскій велнкдень". 
Такт, називають крестьяне день 
ІІасхи у покойниковь, кь которнмь 
вість обь зтомь праздникі при¬ 
ходить, по вірованію крестьянь, 
позже. Волннская г., Камиискій, 
Кіевская Старина, 1906, марть— 
апріль, 317. 

Велйкдень пінський Вь четвергь 
пасхальной неділи души умер- 
шйхь, по вірованію крестьянь, 
сходять сь неба на землю и йдуть 
на кладбище. Здісь каждая изь 
нихь становится у того гроба, гді 
покоится ея тіло, и повеліваеть 
тілу принять прежній видь, гово¬ 
ри, что уже три дня прошло, какь 
воскресь Христось, что уже всі 
живущіе на землі отпраздновали 
св. Пасху и что имь однимь те- 
иерь остается отпраздновать ее. 
Тіла, услншавь знакомнй голось 
своихь душь, принимають преж- 
нюю свою форму, и души входять 
вь нихь. Затімь, всі зтиожившіе 
тіла становятся вокругь кладби- 
щенокой церкви и громко поють 

„Христось воскресе!". Но ихь пі¬ 
ніє слншать только маленькія ді¬ 
ти и животння. Зто и єсть „пан¬ 
ський Великдень". Теодоровичь, 
Историко-статистическое описаніе 
церквей и приходовь Вольшекой 
єпархій, Почаевь, III, 308. 

Великдон, на, великань. Оце так 
великдоп! Це так що багатирь! Цей 
з одного маху і вола вбье! С. Куле- 
бпвка, Екатерин. г., Новомоск. у.; 
также Екатеринославская архивная 
комиссія, VII, 15, „Народная па¬ 
мять о Запорожьі. Я. Новицкаго, 
Полт. г., Лубен, у., Кіевская Ста¬ 
рина, 1900, сентябрь, 253. 

Велйкні, нів, великанн. Думають, 
что статуй четнрехь евангели- 
стовь вь Почаеві—зто не что иное, 
какь окаменілне „велйкні". Село 
Пересопница, д. Немовиче, Вол. г., 
Ровен. у. 

Великовйжний, чрезвнчайно важ¬ 
ний, Любавскій, Литовско-русскій 
сеймь, Москва, 1901, приміч., 154. 

Великбденний, пасхальний. Лю¬ 
бавскій, Областное діленіе и міст- 
ное управленіе Литовско-русскаго 
государства, М. 1803, прил. № 26. 

Великодержавний, великодержав¬ 
ний. Величко, Літопись. Кіевь, 
1848, І, 169. 

Великодушний, мужественігай, 
стойкій. Величко, Літописе, Кіевь, 
1848, прилож. кь І т., стр. 19. 

Великодушність, ти, великодушіе. 
Князенко здивований глянув на Тимоіиа: 
він ніяк не сподівався гпакої велико- 
дуишости від его. Тиміш Хмельни- 
ченко, Рогової, Київ, 1913, 70. 

Великодушно, нар., мужественно, 
стойко. Козаки зь кріпости одби- 
валися великодушно... Великодуш¬ 
но стоя, ожидаше супостата. Ве¬ 
личко, Літопись, Кіевь, 1848, при- 
ложенія кь І тому, стр. 9 и 10. 

Великозембльний, многоземель- 
ннй, великоземельннй. Це все велико- 
земельні пагт у нас, Олексіеви, Ка- 
гцети, Родзянки. С. Бузовка, Ека- 
тирин. г., Новом. у. 
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Великоземелля, лля, многоземелье. 
Тутечки, гупав, більше великоземелля, 
ніж там (на Полтавщині). С. Шуль- 
гивка, Екатер. г., Новом. у. 

Великокрйлий, большекршшй, 
великокрнлнй. Радивиловскін, ВЇ- 
ІіеЦ'Ь ХрИСТОВТ), Кіев’Ь, 1688, 386. 

Великолюдний, многолюдннй. 
Зварницкій, Источникп для исторіи 
зап. коз., 1903, І, 548. 

Великолюдство, ва, многолюдство. 
Городові! тож полки не в ВЄЛНКО- 

людстві найдоватися мусят. Звар- 
ішцкій, тамт> же, 671. 

Великомиліонний, МН0Г0МИЛДІ0И- 

ннй. Великомилійопне війсіко потре¬ 
бує і велико грошей. Що там того 
війсіка було у запорожців? Жменя? 
То й грошей гіа нею не треба було 
багагпо. Г. Никополь, Екатер. у. 

Великомсщно, нар, великомощно. 
П. Короленко, Матеріали по исто¬ 
ріи войека запорожскаго, Харь- 
ковь, 1896, 2. 

Великоплатний, многооплатннй. 
Великоплатні професори в „академії 
художестви. Вістник культури і 
життя, 1913, № 4. 

Велинопостний, великопостннй. 
Великопостні дні. Степанковський, 
Казання сельського пастиря. Ликів, 
1909, 50. 

Великострадальний, великостра- 
дальннй. Я того великоетрадального 
бідолаху трохи був не зненавидив. 
Кримський, Повістки і ескізи, Ко¬ 
ломия і Львів, 1895, 235. 

Великув&тий, немного, нісколько 
великі). Купила я вам підставку під 
квітки, та вона великувата. С. Шуль- 
говка, Екатер. г., Новом. у. 

Великув&тка,1 ки, большуха. У них 
дві маленькі дочки, а одна уже вели- 
куватка. С. Покровское, Екатер. г., 
Алекс. у. Есть и річка еь такими 
же названіем’ь „Великоватка", Звар- | 
ішцкій, Вольности зап.коз., 1898,162. і 

Величйй, чйя, прославленннй, ( 
величаемнй. Ох, ти. Нечаю, ти ве¬ 
ликий вели чаю. Я тебе, Нечаю, не 
обетечаю: припни шаблю в лівім боці 

І 
і 

для свого звичаю. Изг народпой 
пісни про козака Иечзя. С. Михай- 
лово-Апостолово, Херсон, у.; Звар- 
ницкій, Малороссійскія народний 
пісни, ЕкатеринославТ), 1906, 628. 

Величййко, ка, самохвала, хва¬ 
стуні}. Він як •почне сам про себе 
балакаггіи, гпак такого накаже, що 
кращого хазяїна, як він, у цілому 
світі гіемає, чортів величайко! Д. Бо- 
даковка, Полт. г., Мирг. у. 

Величальний, хвалебний. Коло ііго 
(слона) ідуть люде та співають вели- 
чальні пісні. Молода Україна, 1909, 
№ 8, 9. 

Величання, ння, чванство. І як 
я гпого величання не люблю! Як почне 
чванитись та всличагтісь, гпак аою 
нудно її слухати! Сл. Старо-Салтовь, 
Харьк. г., Волч. у. 

Велйчнин, ка, чіитель, почита- 
тель. С. Славута, Волнн. г., Засл. у. 

Велйчниця, ці, чтительница, по- 
читательнида. Там’ь-же. 

Велйчно-сповійний, величаво-спо- 
коішнй. Величгю спокійне небо. Впн- 
ниченко, Босяк, Основа, Одеса, 
1915, 6. 

Вельколюд, да( великанг, у укра- 
инскаго населеній Сідлецкоп губ., 
Радинскаго у. 

Вельконочний, великоночноп, вг 
ночь Великодня, т. е. Пасхи. В мі¬ 
сту Острогу па день еельконочпий, 
іди в понеділок всі виступили, Бога 
хвалили. О. Лсвицький, Волинські 
оповідання, 1914, 197. 

Вельмак, на, родь дерева, изг 
кори котораго плетуть лнковне„по- 
столи". Волнн. г., Овруч, у. 

Вельмакбвий, сділанннй изг ли¬ 
ка дерева „вельмака". Вельмакові 
постоли куди довше носятця, ніж ло¬ 
зові, або ликові. С. Медвідовка, Во¬ 
линок. г., Засл. у. 

Вемін, на, собств. имя Евменій. 
М. Котовка, Екатер. г., Новом. у. 

Венацький, венеціанскій. Форбо- 
тп венацікі, кружево венеціанское, 
О.Левицький, Волинські оповідання. 
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1914,100. Также Верзиловь, Очер- 
ки торговли Южной Руси, Черни- 
ГОВЬ, 1898, 24. Скло оболонное, ве- 
нацкое работн. Любавскій. Литов- 
ско-русскій сеймь, М. 1901, при- 
ЛОЖ. 58. 

Венгерка, ви, танець. Ой ти, па- 
не губатий, позич грошей, щербатий, 
а я сім піп заплачу і венгерки попля- 
гиі/. Харьк. г., Куп. у., Зтнографи- 
ческій Сборникь, 1897, XXXII, 58. 

Вбнгерь, ря, венгерець. У кого 
це ти таку Богородицю купила?—Та 
це тутечки їздив ветерь, гпак я у 
веигеря й купила. Д. Бодаковка, 
Полт. г., Мирг. у. 

. Вбнгір, ра, сухощавий, кривой и 
глухой человікь. Ястребовь, Ма- 
лорусскія прозвища вь Херсонской 
губ., Одесса, 1893, 10. 

Вйндорь, ря, (?). Поблизу той кри- 
ницн еще дві превеликія криниць!, 
ИЗ ТИХ ДВОИХТ) криннц-ь виходять 
часом вендорьг. На семь истинном 
видініи и сказці рукою властною 
онь и подписался (поп Веригинскій). 
Труди Черниговскаго предварит. 
конитета по устройству XIV архе¬ 
олог. сьізда, 1908, 26. 

ВентелІЯ, Ії, Италія. Десь в Вен- 
телії, чи гио найшовся наслїдник. Д. 
Кушугумовка, Екатер. г., Алекс. у., 
Новицкій, Малороссійская и запо- 
рожская старина, Александровекь, 
1907, 15. 

Вінтерна ст&вка, ни, риболовний 
снаряді., улотребляемнй вь Кубан- 
ской области. Онч. состоить изь 
двухь крнльевь изь бичевой діли, 
укріпляемнхь на дні ріки на тол- 
стнхь кольяхь, именуемнхь- „бер- 
цями“. На концахь зтихь кольевь 
прикріпляется большой грузь изч. 
камней для кріпости устоя. Сь 
зтого же цілаго отч> каждаго 
отдільнаго кола идеть веревка — 
„кобилка"; зти мелкія „кобилки" 
соединяются по три; даліе на бе¬ 
реги протанути „коренні кобилки", 
прикріпляемня на берегу кь сва- 
ямь. Оть множества „кобилок", 

привязанннхч>до „берців" (кольевч.), 
получается цілая подводная сіть. 
„Кобплки" сильно натянутн и вь 
воді отч. бнстраго движенія дро- 
жать. На берегу кч. нимь приспо- 
собленн ворота для облегченія ра¬ 
ботн вь случаі натягиванія крнль- 
евь на берегь или перечіщенія 
ихь. Кубанскій Сборникь, 1904, 
XI, 19. 

Вепбтя, ті, бранное слово, кото- 
рому придается вначеніе дури, глу- 
поватой, несообразительной жен- 
щинн. Огпо ще чоргпова вепетя, гпая 
Хівря/. Д. Бодаковка, Полт. губ., 
Мирг. уізда. 

Верблюдячий, верблюжій. Це тут 
Годивон походив, бо це сліди од ею 
верблюдячих лап; оце ж він і гюкрав 
мої килгіми. С. ПІульгивка, Екат. г., 
Новом. уізда. 

Верблюжі, жіти, дітенншь вер¬ 
блюда. Рідний Край, 1911, № 27, 6. 

Вербунна, ки, родь игри до тан- 
цевь. Грали до танців Земсгкої Сан- 
джарки і Вербунки. Складка, Харь- 
ків, 1893, № 2, 83. 

Вербунок, на, часть судебнаго 
штрафа, взимавшагося вь пользу 
судей оть всіхь тіхь „вин" (все 
го судебнаго штрафа), которня взн- 
скивались на господаря. Любавскій, 
Литовско-русскій сеймь, М., 1901, 
536. 

Вервелі, лй, непомірно внсокаго 
роста, долговязнй; прилагается оди- 
наково кь мужчині и кь женіцині. 
Ич чоргпова всрвела. Слоб. Зуевцн, 
Полт. губ. 

Вердунок, ка, монета, четвертая 
часть марки. Которнй одну волоку 
будеть міть, тоть маеть на годь 
давати золотого и тнхь речей тре¬ 
тюю часть; а зь двора и зь огорода 
вердунокь на годь. Любавскій, 
Областное діленіе и містное управ- 
леніе Литовско-русск. государства. 

Веревка, ки, веревки плетутця 
возові і віжкові; возові для возів; 
рубель з сіном, чи з соломою увья- 
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зувати, а віжкові для віжок, обро- 
ток, пут, то що. Слоб. Алексі'евка, 
Харьк. /., Змісв. уізда. 

'Верг, га, слой. Вікул, Російсько- 
українськ. словник, Гадяч, 1918, 32. 

Верґилйм, ма, мужика рослий, 
сильний, но лінивий п бездоль¬ 
ний. Бач, чортів вергилим, дочка 
служила півгода, а він усі гроти за¬ 
брав та за два дні й пропив. С. Те- 
пловка, Екатер. г., Верхнед. у. 

Верґйло, ла, верзило, дубина, 
рослий, но неуклюжій человікт>. 
С. Юна ковка, Харьк. г., Сум. у. 

Вередлйвість, ти, переборчивость, 
прпхотливссть, капризность. Сірий, 
Семейетво лисів, Київ, 1914, 53. 

Верескля, лі, крикливое дитя 
(общаго рода). Добула собі верескля, 
та й не дає спокою мені: одно кри¬ 
чіть. Чи воно хворе, чи що. Сл. Мир¬ 
товая, Харьк. і\, Волчан. уізда, 
М. Лободовскій. 

Верет, та, простой работн коверть, 
Бессар. и Подольск. г., П. 0. Туш- 
кант>; віроятно тоже, что вереття. 
Словарь Гринченка, І, 136. 

Веретелка, ки, извивающаяся, вт> 
разння сторони, вертунья; такт» 
називають, напримірт», ящерку, 
вертунью—женщину. Слоб. Старо- 
Салгов'ь, Харьк. г., Волч. у. 

Верешка, ки, тоже, что „Барет¬ 
ка", большая деревянная ложка, 
какою вннимають изт> кипятку вся- 
кое варево. Філологічний збірник 
пам. К. Михальчука. Київ, 1915,143. 

Верещ&ка, ки, родь кушанья изт> 
свіжей, поджареной свиной гру¬ 
динки со свіжині» саломт>, бура- 
ковнм’ь разсоломт>, перцемт., лу- 
К0МТ> Л ТерТНМТ) ХЛІбОМЬ. Клино- 
вецька, Страви і напитки на Укра¬ 
їні, Київ, 10. 

Верйсько, ка, (?). Та хіба воно (тряс¬ 
ця) од сонця?—А тож од чого, дуцпе 
верйсько? Л. Українка, Твори, І, 135. 

Вернйло, ла, ключі» вт> „верста¬ 
ті" для поворачиванія вала. Слоб. 
Мартовая, Харьк. г.. Волч. уізда, 
М. Лободовскій. 

Верняний (вірняний), красивий, 
миловидний. Де ти, Меланю, росла? 
Такая хорошая, личеньком- верняиая. 
Демченко, Українське весілля,Одес- 
са, 1903, 43. Вт> словарі Гринченка 
приведено слово „вірнянка", вір¬ 
ная. Твій син у війську оженився, по- 
няв собі вірняночку. І, 240. 

Версйдло, ла, огромнаго роста 
мужчина пли женщина. Ото яке 
версадло! Де таке і вибухалось? Усту¬ 
пе у хату, під стелею не встанетця. 
О. ІОнаковка, Харьк. г., Сум. у. 

Верства чугуевська, верста чугу- 
евская, считающаяся почему-то вт> 
народі особенно длинной верстой. 
А скільки тут верстов до Цвіркунів? 
-—Верстов з сім буде. Може чугуєв- 
ськихї—Е, ні, таки справжніх сім. 
Повсемістно вт> Харьковской губ. 
Кроні того „Чугуевська верства" — 
слишкомг длинннй человікі». Про 
кою це ви? Іван Куркаленко? Та то 
чортова чугуевська верства. С. Солн- 
цевка, Харьк. у. От найшов дівку: 
Мотрю Трощієвуї Та. тож чугуевська 
верства. С. Старо-Салтовт», Харьк. 
губ:, Волч. у. 

Верстат і его частини: стан, цуґа, 
навії, шлященки, начиння, ко- 
лісчата, жабки, ляда, штаґи, чов¬ 
ник, цівка, сваток, підніжки з ба- 
цалками, важок, клічка, колісце, 
язичок (у колісці), берда, шайда. 
С. Старий Кодакт», Екатер. уізда. 
Вт> Словарі Уманця і Спілки не- 
полно, І, 70. Сравни также вт» Сло¬ 
варі Гринченка, І, 137. - 

Верстйт, та, ткацкій станокг. 
Кі» подробному описанію чаетей 
верстата, приведенному вт> Словарі 
Гринченка, нужно добавить еще 
три названія чаетей: цівки, кільц&т- 
ка и парути. С. Городокі», Волнн. г., 
Ровен. уізда. 

Вертйгуз за, тоже, что „верти¬ 
хвіст". Чортове стерво, вертйгуз! Так 
перед панами гузном і вертить! Гор. 
Ногайскт», Таврич. г.' 

Вертйхвіст, та, неуловимий, не- 
опреділенннй ЧЄЛ0ВІКТ>, ЧЄЛОВІК'Ь 
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и нашим!) и вашим!). Е, то такий 
вертихвіст, отой Вовченко, що его і 
в десяти ступах не влучиш. С. Крас- 
ннй Кутг, Екатер. г., Верхи, у. 

Вертій, тії, шіутт>. Чортяка мене 
зніс з отим вертієм, Петром Власен- 
ком. То такий вертій, шо він хоч 
кого, то і закруте і запетлює. Слоб. 
Липіщ, Харьк. у. 

Вертілка, ки, порода мухи ст> ма- 
ленькимг РОГОВНМ!) тільцем!) и 
трубочкой В!) средині тільца, ко- 
торнм!) она прокалнваеть зелеио- 
ватую ягодку И через!) трубочку 
впускаегь яичко, оставляя его вт> 
ягодкі; из!) яичка внходит!> ли¬ 
чинка, которая СМОКЧЄТ!) ягодку и 
живится ея соком!>. Молода Укра¬ 
їна, 1914, № 4, 26. 

Вертіло, ла, блок-ь. Дубняк. 
Російсько-український словничок, 
Кобеляки, 1917, 4. 

Вертосто, вертящееся. Кругпосто, 
вергпосто, хто одгадає, то буде жить 
літ зо сто. Загадка (веретено). 
Д. Заремель, Новоградволнн. у. 

Вертун, на, вертунчик, на, 1) Скру¬ 
тень соломьі для подбраснванія его 
В!> печь во время топки. Зкрути 
вертун та й кидай, а так (не вкру¬ 
тивши) не кидай, а то гголумья ви- 
скоче з печи. С. Солнцевка, Хар. у. 
2) Порода голубей. Сл. Старо-Сал- 
тов!>, Харьк. г., Волч. у. 3) Непо- 
СІДа, СЛИШКОМ!) живой человікг. 
Там такий вертун, що й на місці не 
есиде: так і крутитця, як тая дзига. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Вертун яблуневий, мотнлек!), вре- 
дитель овощей. Стецовик, Опові¬ 
дання про комах, Харьків, 1910, 84. 

Вертунй, нів, родт, печенья И3!> 
муки, яиць, масла, соли, яблокт>, 
сухариков!>. Клиновецька, Страви 
і напитки на Україні, Київ, 136. 

Вертячка, ки, вертячка. Хвора 
скотина кидаєтця то туди, то сюди, 
або крутитця, як вівця, коли на неї 
нападе вертячка. Ваганов, Розмова 
про сухоти на рогатій скотині, Спб, 
1901, 25. 

Верхбватий, верховатнй. Если 
сварившаяся кутья (подт> праздни- 
ки Рождества Христова) внйдетт> 
сь верхом^, то будеть урожай*— 
„верховаті стоги". Харьковскій 
Сборникт., 1894, VIII, 249. 

Верховий, верхові кров, верхняя 
кровь. „Як напада верхова кров" 
(корову), то прибігають кг крово- 
пусканію, отрізая кончикь уха. 
Кіевская Старина, 1903, іюль—ав- 
густь, 22. 

Верховині, нй, заросшее місто 
вт> конці річки. Філологічний збір¬ 
ник памяти К. Михальчука, Київ, 
1915, 144. 

Верховбдарь, ря, главннй запра¬ 
вило, главннй руководитель. Рід¬ 
ний Край, 1911, № 32, 8. 

Верховодка, ки, вода вт> верхнемт> 
слоі земля. Тут як трохи, прокопа¬ 
ти, то зразу тобі буде верховодка. 
X. Запорожскій Кугь, Екатер. у. 

Верхбвщина, ни, верхбвщинні пе- 
нязі, налоги вь пользу господаря 
во Владимирі Волннскомт). Лю- 
бавскій, Областное діленіе и мі- 
стное управленіе Литовско-русска- 
го государства, Москва, 1893, 518. 

Верхбвщинний, относящійся кь 
„верховщині". Тамг же, 518. 

Верхогі'рье, рья, вершина горн. 
—Незабаром прилетів величезний орел, 
схопив мій шматок мяса і понісся на 
верхогірьє до свого гнізда. Олесь, 
Арабські казки, Київ, 1911, 36. 
^ Верхогі'рря, рря, верхогорье, вер¬ 
шина горн. Кримський, Повістки і 
есїсізи, Коломия і Львів, 1895, 130. 

Верхолі, лй, лісной жаворонокь; 
тоже, что верхоляк. М. Котовка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Верхонути, бистро перевернуть 
лежачаго такт, чтобн тамт>, гді 
бнла голова, стали ноги, а гді 
бнли ноги, стала голова. Дайте 
злені чотирі чоловіка—два здорових, 
а два хоч і поменьших. Двом здоровим 
сказав узять за голову (хвору гщрівну), 
а зяепьшим—за ноги, щоб скоро пере- 
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вернули головою до нею (а ногами од 
нею), щоб він ущшвивсь дать зелля 
їй понюхать. Бот як верхонули, гпо 
(лікарь) управивсь скоро дать зелля 
гюиюхать. Трудн общества изслі- 
дователей Волнни, 1914, XII, 182. 

Верхоплутня, ні, рода. вншивки 
на сорочві. Харьк. г. М. Лободов- 
скій. Не будете ли зто то же, что 
„верхостбб" ва. Словарі Гринченка, 
І, 140? 

Верхошйвочно шйти, поверха. 
иголки шить. Сл. Мартовая, Харь- 
ков. г., Волч. у., М. Лободовскій. 

Верчик, ка, пульса.. Адаменко, 
Медіцинський Словничок, Могилев, 
1917, 8. 

Вершйлина, ни, или волокуша, 
первобнтная борона, состоящая иза. 
древеснаго пня са> обрубленннми 
на извістнома. разстояніи огь ство¬ 
ла сучьями. Украинскій народт>, 
Петрограда., II, 1916, 470. 

Верш ніяка, ки, рода. сладкаго 
кушанья иза. желатину, сахару, 
кріпкаго вина и пр. Клиновецька, 
Страви і напитки на Україні, 
Київ, 76. 

Весел ьчастий, веселий. І галас 
оргії, і співів пьяних згуки у сяйві свя¬ 
тешнім весельчастпх огнів. Стариць- 
кий, Поезії, Київ, 1908, 154. 

Весілля з музиками, рода. игрн 
или забавн. Етноґрафічний збір¬ 
ник, Львів, 1912, 239. 

Весілля крадижбм, свадьба кра- 
дежема». „Весілля крадіжем" бн- 
ваета. или тогда, когда родители 
дівчини несогласнн ее вндать 
замужа. за нелюбаго для ниха» че- 
ловіка, и она уходита. ва. дома, 
жениха и живета. у его родителей 
до свадьбн; или же зто ділается 
сл> общаго согласія родителей не- 
вістн и жениха, чтобн родители 
невістн не участвовали ва. свадеб- 
ннхь расходаха.; потома. они вн- 
ялачиваюта. молоднма. ту сумму, 
которая пойдета. на угощенія и 
нодарки гостяма.. Бессарабская г., 

Хотинск. у. Бтнографическое Обо- 
зрініе, 1907, БХХХІІ ЬХХХІІІ, 
№ 1 и 2, 201. 

Весілля червоне; „червоним ве¬ 
сіллям" назнвается свадьба, когда 
„молодая" (невіста) окажется дів- 
ственницей, послі чего, „молода 
перевьязує старшому боярину чер¬ 
воний пояс через плечі, а свахи 
з его руки заставляють її, щоб 
вона перевьязала собі перше голо¬ 
ву червоним поясом, а послі боя¬ 
рина". М. Монастнршци, Кіев. г., 
Липов. у., Демченко, Українське 
весілля, Одесса, 1904, 104. 

Весільний кал&ч, чй, пшеничний 
хліба, продолговатой формн са> 
украшеніема. на верху иза. тіста 
на подобіе заплетенной женской 
косьі. С. Немовичи, Волнн. г., Ро- 
венск. у. 

Весло, ла, евязка. Ва. г. Овруча., 
на базара., привозятся изь с. Бог- 
дановичи и Річевичскаго хутора 
весла или связки льїка для плеті- 
нія иза. ниха. „постолов", по ЗО—40 
коп. за „весло". 

Веслун, нй, гребеца.. С. Игрень, 
Екатер. г., Новом. у. 

Весляр, рй, дійствующій веслома., 
гребещь. С. Звонецкое, Екат. у. 

Веснинй, нй, лучшій сорта. ове- 
чьей волнн весенней стрижки. А 
весніти скільки у вас?—Весніти сто 
тридцять пудів. М. Котовка, Ека- 
терин. г., Новом. 

Веснуха, хи, весенняя лихорадка. 
Зімою вона у мене, як і у других, ди¬ 
тина, як дитина, а ось як весна, так 
на неї зразу веснуха й напада. Одно 
горенько з нею. С. Солнцевка, Харь- 
ков. у. 

Веснйця, ці, уменьш. ота. слова 
„весна". Ой вербо, вербо, вербице, ой 
весно, весно, веснице! Щепотьева., 
Народння пісни, Полтава, 1915,26. 

Весняк, кй, житель села, селя¬ 
нина., простой, мало свідущій чо¬ 
ловіка». Радивиловскій, Вінеца. 
Христова., Кіева», 1688, 268, зю. 
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Весьденечви, нар., весь день. Весь¬ 
денечки робити щодня літом у полі 
тяжко. Багато тяжче, ніж па заво¬ 
ді якому. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волчан. у. М. Лободовскій. Вона 
весьденечки у роботі. Тамі» же. 

Вети, тів, закуска, отплаїа. Пре- 
дивніе ветн мілось за уметьі. Бан.- 
Каменскій, Источники малорос, 
исторіи, Москва. 1859, II, 239. 

Ветувйти, воздавать, отплачивать, 
возмещать. Величко, Літопись, Кі- 
еві», 1848, І, 323. 

Веха, хи, белена; „вехи на¬ 
їстись", подобно тому, кзкт» гово¬ 
рять: „беленн об’Ь’Ьсться". Що це 
ти вехи наївся, чи що, що тане вер¬ 
зеш?.. С. Дарьевка, Екатерин. губ., 
Верхи, у. 

Веца, ці, (?). Панн—рада, старости, 
державцн и другіе урядники от- 
ступались и отрекалйсь „вецов 
(луієс), судовт> и справ всих вое- 
водских" согласно ст> обнчаемт> 
короннаго права. Любавскій, Ли- 
товско-русскій сеймі», Москва, 1901, 
678. 

Вечерйна, ни, вечері». Ой бором, 
бором, боровиною, ой хто-ою то ходигпь 
всчериною. Из'ь народноп пісни, 
записанной ві» Волнн. г., Ровен. у. 
Ой я, молод, діжду вечергши, гей 
піду гулять до дівчини. Г. Звягель, 
Конощенко, Українські пісні, Одес- 
са, 1909, III, 22. 

Вечерник, ва, крестникі», или 
крестница (діти), приносящіе „ве¬ 
черю", или ужині» крестному отцу, 
или матери подь праздникт» Рож- 
дества, на „свят вечер". А піди лиш 
подивись, що воно там шарудіть, під 
вікном, чи не вечерники часом? Засів, 
1911, № 42, стр. 658; Кіевская Ста¬ 
рина, 1902, іюнь, 428. 

Вечерниця, ці, растеніе, Незрегів 
ІГІ8ІІ8, Пачоскій, Описакіе расти- 
тельности Херсон. Г., 1917, II, 47. 

Вечернйчий, оті» слова „вечер- 
ниці"; вечернича мати; хозяйка, 
ві» домі» которой устраиваются 

„вечерниці". Черниг. г., Ніжин, у, 
Зтнографическое Обозріиіе, 1897. 
XXXIV, 111. 

Вечеря вовча, ужині», которнй 
устраиваегь женатая молодежь 
новобрачннмт» ві> пятницу, для 
чего она ночью крддетт» поросяті», 
цнпляті», дрова, затімт» всі гото- 
вяті» ужині» и пцруюгь всю ночь. 
Черниг. г., Ніжин, у. Зтнографи- 
че.окое Обозрініе, 1897, XXXIV, 132. 

Вечі'рник, ва, ночная бабочка, 
Раріїіо рііаіаепа. С. Вознесенка, 
Екатер. г., Алекс. у. 

Веиінинй, нй, весенняя оранка. 
Три дня ві> году орали „вешнпни", 
три дня „паренинп", сіяли, жали 
и свозилп на дворі» жатву. Любав- 
скій, Областное діленіе и містное 
управленіе Литовско-русскаго го- 
сударства, М. 1893, 365. 

Вз—см. уз. 

Ви про. Я усю піч виспав не про¬ 
кидаючись. Сл. Мартовая, Харьк. г , 
Волч. у., М. Лободовскій. 

V -Вибагливий, привередливнй, ка¬ 
призний, висунутий, внступающій. 
Вона була вибаглива, як всі тещі. 
Маяк, 1913, № 48, 7. Дарка ніколи 

і не думала, що вибаглива мати коли- 
небудь се скаже, та ще при всіх. 
Л. Українка, Твори, І, 185. Щезли 
мармури й давні цінности, а храм 
нині, замість вигляда візантийсьгсого, 
має вигляд української исркви з вер¬ 
хами, подібними до груш, з вибагли- 

і ви.чи начілками, ліпленими орнамен- 
' тами, з золотими зорями й сонцями 
І замість хрестів. Кадендарь 1917 р., 
і Петрограді», 124. 
!' Вибаглйво, нар., извиняя, про- 
| щая. Терень відносився до того виба- 
| гливо, прощаючи дурниці своєю при- 
! ятеля. Дзвін, 1913, X, 271; Плющ, 
і Твори, 1912, II, 45. 

і Вйбадатися, внспросить, внві- 
I дать, добиться. Оті» него о поган- 
I скихі» замнслахт» ничего не мог- 
1 лемі» вибадатися. Зварницкій, Ис¬ 

точники для исторіи запор, коз., 
; 1903, І, 978, II, 1084. 
І 
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Вибйдивати, внвіднвать, вн- 
спрашивать. Радивиловскій, Ві¬ 
нець Христовт>, Кіевіь, 1688, 54. 

Вибалушити, внтаращить, внка- 
тпть. Чоловік, неначе зпросоия кинув¬ 
ся, широко вибалушив очі. Г. Журба, 
З життя, Одеса, 1909, 34. 

Вибачлйвий, извиняющій, проща- 
ЮЩІЙ. Наші боги милостиві, вибачливі 
і ненажерні... вибачливі. Хоткевич, 
Гірські акварелі, Харьків, 1914,21. 
На Ого синюватих голодних губах грає 
запобіглива і в той же час вибачлива 
гусмішка. Винниченко, Літературно- 
науковий Вістник, Київ, І, 22. 

Вибйванець, ця, прибитий, нака- 
Зднннй. С. Барановка, Полтав. губ., 
Миргор. у. 

Вибив&ння, ння, чеканка. Бату- 
ришь, Чернигов. г., Конот. у. 

Вибивбчка, ки, все то, чімт> мож¬ 
но вибивать одежду, килими пли 
коврн, ковдри, рядна и пр. Візьми 
вгібивачку тай вибивай, а що ж ти 
гпрусиш рядно, як воно тобі і в руки 
не даєгпця. Д. Богодарг, Екатер. г., 
Алексан. у. 

Вибирання, ння, сборь. Король 
отдалт. замокть Могилевт» сь во- 
лостью князю Соломерецкому „на 
вибиранье пенязей его“. Любавскій, 
Областное діленіе и містное упра¬ 
вленій Литовско-русскаго государ- 
ства, М., 1893, 123. 

Вйбитий, чеканний. Тамть-же. 

Вйбіжка, ки, мелкое місто на 
рікі, гді вода вибігаєте изв 
подо льда. На мілкому, на камінь- 
цях, на вибіжці, вода не замерзає. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у., 
М. Лободовскій. 

Вибі'яний, вибитий, штампований. 
Кубок позлочений вибияній. Труди 
Чернигов. предварит. комитета по 
устройству XIV археолог, сьізда, 
1908, 14. Кубковг вибіянихг, пе- 
строзлоцістнх’ь, большихг и мен- 
шихі» десять. Велично, Літопись, 
Кіевг, 1864, IV, 112. 

Вйблиск, ну, блескі). Де яки (ек- 
заметі) він поздавав навіть з виблис¬ 
ком, дарма що працював найменче од 
усіх. Кримський, Повістки і ескізи, 
Коломия і Львів, 1895, 90. 

Вибокчувати, виводить бона вт> 
горшкі, гончарскій терминг. За- 
ріцкій, Гончарний промисел^ вт» 
Полтавской г., 1894, 54. 

Вйбори, бор, внемки земли,-гли¬ 
ни. По тій дорозі ти не проїдеш, бо 
там скрізь вибори: брали глину гпа 
поробили- ямки. Батуршгь, Черн. г. 

Виборне, наріч., отборно, от- 
мінно, изрядно. Словарь книжной 
малорусской річи XVII в., Кіевг, 
1889, 15. 

Вйбороти, вибороть, добиться 
путеМ'Ь борьбн. Тгугп величезна укра¬ 
їнська гімгшзія, перша гімназія, яку 
собі українці вибороли в Галичині. 
„Село", 1910, № ЗО, стр. 6. Візьми 
оцю дівчину, яко нагороду, її ти ви¬ 
боров собі невсипущим- завзяттям. 
Молода Україна, 1912, № 12, 24, 
Королев, Українці в Америці, Київ, 
1909, 41. 

Вйборочний, виборний. Виборочне 
рубання ліса дуже псує увесь ліс, а 
у нас правильного не признають. Ку¬ 
бань. 

Вибрйзкувати, внбрнзгивать. 
З уліїв Додана не треба конче ви¬ 
бризкувати неспілого меду млгінкои, 
як з иншгіх рамкових уліїв. Немолов- 
ський, Бжільництво, Спб, 1904, 70. 

Вйбуховість, ти, взрнвчатость. 
С. Мануиловка, Екат. г., Новом. у. 

Вибухнйй, разрнвной. Оце вони і 
єсть, вибухні бомби. Тамі> же. 

Вибуховий, взривчатий. Дубняк, 
Російсько-український Словничок, 
Кобеляки, 1917, 6. 

Вйведенець, ця, внведенець. Ми 
не гпутейші, ми виведеньці із Полгпав- 
щини; це ще було за крепацтва. 
X. Косивка, Екатер. у. Виведенци 
ИЗТ> рОССІЙСКИХ'Ь природних!) под- 
данихі). Зварницкій, Вольности зап. 
коз., 1899, 328. 
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Виверг&ти, внбраснвать, извер- 
гать. їх із церкви тали, охвір не 
приймали, свічи вивергали. Про Яки- 
ма та Анну. Оті. сліпого лирника 
Йвана Харл. Мережки, С Чаплинка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Вивернення, ння, опрокиднваніе, 
разенпаніе. Словарь кнажной мало- 
рус. річи XVII в., Кіеві», 188.1, 15. 

Вйвернути. недодать, внчесть. 
Карбованця вивернув за те, що вила 
залізні загубив. Д. Богодар'ь, Ека- 
терин. г., Алекс. у., такте Кубань. 

Виверт, та, вивалі», на-вЙЕерт, 
на-внвал'Ь. Ви їздите в якійсь то, 
вибачте в 'цім слові, чортопхайці, 
котра у незвиклого до неї чоловіка 
все нутро на вивергп гіереЬернс. Бар- 
вінський, Нариси й оповідання, 
Полтава, 1907, 176. 

Вивертаси,сів, особаго рода„па“ 
В'Ь тайцахті. Як гіішов він танцювати 
та як почав виробляти усякі вивер- 
таси, викрутаси та вихиляси, гпак 
куди твоє діло! С. Капуливка, Ека- 
терин. у. 

Вйверти, тів, вітроломи. Руд- 
ницькнй, Коротка ґеоґрафія Укра¬ 
їни, Київ—Львів, 1910, 144. 

Виверткйй.увертливнй. Уманець, 
Тарас Бульба, Одеса, 1910, 107. 

Вйверток, ка, кусочекть камня, 
вт> виді пробки, попадающій вч> 
пустую кость при верченій камен- 
наго молотка полою костью на де- 
ревянном"ь стапкі. С. Красний 
Куті», Екатер. г., Верхнедн. у. 

Вивертом, наріч., внворачивая. 
Він як ходе, так якось тяти вивер¬ 
том, а пальцями докупи. X. Соло- 
шині», Екатер. г., Алекс. у._ 

Вивишйти, вивішш&ти, возвишать, 
вивйшенний, возвишенний, возне- 
сенннй. Той будетть внвншенннй 
В’Ь славі небесной. Радивиловскій, 
Вінеці» Христові», Кіеві», 1688, 205. 
За високую працу не смертельною 
памятію оздобят и дом его (воина 
вивишшают. Величко, Літописі., 
Кіев'ь, 1864, IV, 197. 

Вивідання, ння, внвіднваніе, до- 
знаніе. Без вгівідання правди неможна 
судшпи. С. Красний Куті», Екат. г., 
Верхи, у.; также Любазскій, Ли- 
товско-русскій сеймі», Москва, 1901, 
прилоясенія, 79. 

Вивідачка, ки, внвіднвательница. 
Вйвідчати, показать, обнару- 

жить. Ми маєм о Богу надію, же 
(великіе государи) зезволят нас 
войско низовеє в милосги своєй 
ховати і ласку свою монаршую 
нам во вшеляких жадаиіях наших 
не одмовят вивідчати. Зварницкій. 
Источники для исторіи зап. козак., 
І, 105. 

Вйвідчин, на. развідчикі». Велич¬ 
ко, Літопись, Кіеві», 18*8. Прило- 
женія К1> І Т., 24. 

Вивіляти, уйти, улепетнуть, 
удалиться. Панянка почгпива, цорка 
міщанська, в цноті особлива, хопіячгі 
ся вивіляти з тумулту оного до дому 
свого, єден служалець... тяв еі в лоб 
гиаблею. 0. Левицький, Волинські 
оповідання, 1914, 199. 

Вйвіновати, тоже, что вйправити, 
дать „віно, посаг", или „виправу", 
приданое. Любавскій, Областное 
діленіе и містное управленіе Ли- 
товско-русскаго государства, Мо¬ 
сква, 1893, 530, 573. 

Вивінув&ти, даровать, предоста- 
вить. Всемогучий Боже! Ти вивінував 
нашого духа розумом та свобідною 
волею. Молитовник для молодіжи, 
Львів, 1913, 41. 

Вивітрикнутися, занестись віт- 
ромч», Да кленова листиггка, куди ти 
вивітрикнишся? Ти (чи) в гори, в до¬ 
лину, ти (чи) знова на кленинуї По¬ 
ловая Котяринко, куди тебе батько 
отдає? Ти (чи) в турки, ти (чи) в 
татари? Лунинеці», Минск. губ., 
Пинск. у. 

Вйвішни, нів, роді» грибові», по- 
хожихі» на грузди. С. ІОнаковка, 
Харьк. г., Сумск. у. 

Вйвіщнин, ку, раст. Бейт ш-Ьа- 
пит Б; тоже гвоздянна. 
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Вйвластити, отчудить, отнять у 
собственника. Ми, козаки сот■ і 
Незаймайчівсьяої, за блаїо розсудили 
три столи вивластити од дрібно бур¬ 
жуазного громадянина. Народная 
Жизнь, 1918, № 14, стр. 2. 

Вивод, ду, доказательство, гене- 
ологія. Законь „о виюді шляхет¬ 
ства". Любавскій, Латовско-русскій 
сеймі>, М., 1901, 442 

Вйводек, ка, отверстіе ві> печи 
для внхода диму. С. Днлевт., Лом- 
жин. г., Острол. 

Вйводче, чого, удаленіе „похо- 
жого тяглаго человіка изі> чужой 
для него земля, на которой онг 
самовольпо поселился, и водвореніе 
его на „свою отчизну". Любавскій, 
Областное діленіе и містное упра- 
вленіе Литовско-русскаго государ- 
ства, Москва, 1893, 376, 409. 

Вйводчий, чого, особнй чинов- 
никі>, дійствовавшій оть имени 
господаря и виводившій тяглаго 
человіка, которнй, оставивши зе¬ 
млю, „отчину СВОЮ", приходилі) и 
садился на землю чужую для него. 
Любавскій, Тамть же. 

Вйвозець, ця, тогь, кто вивозить 
что нибудь откуда-либо. Люде 
беруть старшину, полицгю та йдуть 
по вивозцях (тих, що повивозили на 
иуою’. гречки своїх бжіл). Засів, 1912, 
№ 4, стр. 40. 

Вйволока, ки, отброст., то, что 
„виволочено", бранное слово. Твою 
папі7 куди пак! Якась вйволока го- 
родсіка, а сюди приїхала, на село, за 
паню праве. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Вйволочна, ки, потасовка, виво- 
лочки дати, оттаскать, побить (оть 
слова „волокти, волочь"). Ось ще 
скажи мегіі що, гпо я тобі... — А що 
ти мегіі? А то, що я тобі такої 
виволочгси дам, що ти згадаєш і бать¬ 
ка і матір свою. Тамі> же. 

Вивольнити, освободить. С. Да- 
вндт>-городокт>, Мин. г., Мозир. у. 

Виворотні обіддя, ободья, коро¬ 
вая сторона которнхі) обращена во 

внутрь круга. Александровичі), 
Кустарнне древодільнне промисли 
ві> Подольской г., Кіевг, 1916, Іь9. 

Вивороття, ття, сторона обратная 
лицу. Кустарная промншленность 
ві) Кіевской г., 1912, 311. 

Вйвохрати, внтянуть, вивести 
В1> ЛЮДИ. Як би мене туди (до Пе¬ 
тербургу) узяли, гпо може б за три 
роки вивохрали гпак, що і з мене були б 
люде. Натури нь, Черниг. г. 

Вйвьюрка, ки, білка. Подол. г., 
Камей, у.; Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у. М. Лободовскій. 

Вйвьязатися, вивернуться, из- 
вернуться. Сам Могсей не вмів би 
ліпше вивьязагпгіся. Хоткевич, Шлях, 
Москва, 1917, VIII, 19. 

Вйгавкатися, внгавкатьоя, на¬ 
учиться говорить, научиться піть. 
читать. Він зразу як прибув до нас, 
то не вмів, як слід, ні читати, гіі 
говорити, ні співати, а тепер уже 
вигавкавсь. С. Старо-Салтовть, Харь- 
ков. г., Волч. у. Также д. Богодарть, 
Екатер. г., Алекс. у., д. Бодаковка, 
Полт. г., Миргор. у. 

Вигадниця, ці, вндумщида. Ну 
що ж гни гпам на сей раз вигадала, 
моя вигадниц ? Рідний Край, 1910, 
№ 6, 13. 

Вигажати, долучать вигоду, при¬ 
били Пишете єдині, зі. псториковт. 
о двохт. славннхь купцахь, кото- 
рни, вть доброй зь собою жіючп 
пріязни, куплями себі внгажали. 
Радивиловскій, Віпеді. Христові., 
Кіевт, 1688, 226. 

Вйганити, обругать, внбранить. 
Він хоч і молодче од мене, а виганив 
так, шо й сказагпи неможна. М. Пет- 
риковка, Екатер. г., Новом. у. 

Вигарбарувати, видубить. С. Зво- 
нецкое, Екат. у. 

Вйгарбатися, внкарабкаться. 
Тамі. же. 

Вйгатити, вибить. Ухогтв я ціпок. 
Ну вже, думаю, хоч скло вигачу, та 
гпаки подам гіро себе звістку. Янов- 
ська, Оповідання, Київ, 1905, 266. 
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Вигйнчастий. 1) Тонкій, високо 
подниматощійся вверх?,. Ворота 
Софійського собора—типовий зразок 
барокової архітектури з пишними 
ліпленими оздобами і вигинчастим 
верхом. Календарь 1917 р., Петро¬ 
град, 123. 2) Вигнутий. Ноги довгі, 
товсті, задні часто бувають вигин- 
часті, игаблюваті. Чикаленко, Роз¬ 
мова про сільське хазяйство, Спб, 
1910, ІГ, 28. 

Вигляд&тоньки, оть слова „ви¬ 
глядати", внсматривать. Звідки тебе 
виглядатоньки: чи з-за гори високої, 
чи з долини глибокої? Етяоґрафічний 
збірник, Львів, 1912, 376. 

Вйглядка, ки, каланча, башня, 
високая водокачка, всякое зданіе, 
откуда можно „виглядати" далеко 
на окрестность. Дівчина, скажи мені, 
як дійти до города?—Ось підете ви 
по оцій стежечці просто, там поба¬ 
чите виглядку, од тієї виглядки візь- 
мите круто праворуч, а таменьки 
утять просто до самого города. От. 
Боярка, Кіевск. у. 

Вйгніт, ту, вйгнітон, на, внжимка. 
На вйгніт наливають стільки води, 
скільки було соку. Календарь „Час", 
1917 р., вересня 1. 

Вйгнойка, ки, унаваживаніе, удо- 
бреніе. Як буде добра вйгнойка, то 
буде і добрий хліб. С. Тарасовка, 
Екатер. у. 

Вйгнуздати, набросить на кого 
узду, лишить свободи. Тут жили 
колись вільні запорозці, та як пона- 
їхали сюди з кацапії пани, то всіх 
їх вигпуздали і поробили своїми кре- 
пакгми. X. Запорожскій Куть, Ека- 
терин. у. 

Вйгода, ди, шинокг.ь на рнбачьих’ь 
„забродах", гді „контора" обнчно 
продавала водку нісколько дешевле 
против^ установленной ціни. В. Ф. 
Тищенко, Заброди на Дніпрі, коло 
Херсона, Рукопись 1860-х?> годов?,. 

Вигбйкувати, викрикивать: 
„гой". Молода пьянствуе, бешкетує, 
вигойкуе салдацькі соромницькі пісні. 
Маяк, 1913, № 48, 12. 

Вйгонче, чого, сборг, которнй 
платили крестьяне лицамь, виго¬ 
нившим?, ихг кт> главншгь замками 
областей для починки или пост- 
ройки вновь укріпленій. Лкбав- 
скій, Областное діленіе и містное 
управленіе Литовско-русскаго го- 
сударства, Москва, 1893, 690. 

Вйгонщина ни, плата натурою 
(хлібом?,, творогом'ь, салом?, и пр) 
пастуху весной при первомт, ви¬ 
гоні скота в?> поле. Батурин?,, 
Черниг. г. 

Вигорожувати, внгораживать. 
Олександер спочатку відпекувався рі- 
тучо всякої участи в сім убийстві і 
вигорооюував також брата. Промінь, 
Москва, 1917, У—УІ, 19. 

Вигортання, ння, внгребаніе. Оте 
мені вигортання попілу з печі, так 
гірше бооюого гніву: як почну вигорта¬ 
ти та як зайдусь кашлем, так аж 
усі о/сили у мене рвутця. С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Вйгорюватися, нагореваться. Де 
ти виплачешся, вигорюєиіся при лихій 
юдинії Хто дасть тобі порадоньку? 
(Каже мати дочці). Рідний Край, 
№ 48, 12. 

Виготовання, ння, изготовленіе. 
Ви повелєли по виготованню к нам 
до церкви божое преслати чрез 
общого человека, именем Мартена. 
Зварнпцкій, Источники для исторіи 
зап. коз. І, 532. 

Вигравання, ння, облет?. (пчелт, 
весной послі виставки ульевь), 
гарцованье (жеребца возлі кобил?, 
на пастбищі), Сл. Липцн, Хар. у. 

Виграний, ннй, внигриваніе, зама- 
ниваніе. Милостивий пане! дай по- 
кой, бо то ваб на вас, же бнсте не 
програли за виграння и будетт, 
встндТ). Житецкій, Очерк?) звуко- 
вой исторіи малорусскаго нарічія, 
Кіев?>, 1879 II, 370. . 

Вйгреб, бу, нижняя часть закро- 
ма, внступающая вперед?,, в?> ко- 
торой видно зерно. В вигребі зерно 
сухе. Сл. Мартовая, Харьков. губ., 
Волч. у., М. Лободовскій. 
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Вигребки, ків, остатки муки или 
хлібнаго зерна, внгребанне со дна 
амбара. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Вигризання, ння, внгрнзанье 
(шерсти), боЛІЗНЬ у ОВЄЦЬ. Ко- 
рольов, Ветеринарні поради, Спб., 
1908, IV, 22. 

ВигрібАння, ння, внгребанье. 
Через оте вигрібання борошна із муч¬ 
ника я й очі собі стратив. С. Весе- 
лое, Таврич. г., Мелиг. у. 

Вйгрібии, ків, вигребки. Винеси 
оті втрібки в садок і висип під дерево. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Вигрібнйй, внгребной, А де ж у 
вас тут вигрібна яма? Г. Бкатери- 
нославь; спрашиваль крестьянинь 
С. Лоцманской Каменки, Екатер. у. 

Вйгрівка, ки, окуриваніе глиня- 
ной посудн. „Вйгрівка" или „оку- 
рювання" продолжается до тіхь 
порь, пока посуда не перестанеть 
отділять пара. Кустарнне про- 
мнслн Подольск. г., Кіевь 1916, 61. 

ВигромАдження, ння, внгребанье, 
внгребка. С. Вовниги, Екатер. у. 

Вигублення, ння, истребленіе. 
Ляхи о козакахт> и о вигубленій ихь 
промишляють. Величко, Літопис*, 
Кіевь, 1864, IV, 309. А якого вигуб¬ 
лення народу буде па тій войні! 
Мандриковка, Екатер. у. 

Виг^кливий, внкрикливнй. Крим¬ 
ський, Бейрутські оповідання, Київ, 
1906, 67. 

вигукляво, нар., викрпкомь, вн- 
кргкивая. Балакав він тонесеньким, 
задерикуватим, вигукляво—крикливим 
голоскомг. Кримський, тамь же. 

Вйгулькнути внезапно появиться, 
внюркнуть, внннрнуть. Нечуи-Ле- 
вицький, Повісті, 1914, IX, 214 256.. 

Виґафтовати, ьншить золотомь 
или серебромь. Радивиловскій, Ві¬ 
нець Христовь, Кіевь, 1688, 119. 

Вйґрассувати, вичистить, хорошо 
убрать. Виграсувала стежку в пап¬ 
ському садку. С. Чемерское, Черн. г., 
Козел, у. 

Вйдавка, ки, внявленіе вини на 
суді того или другого изь споря- 
щихь сторонь. Любавскій, Област- 
ное діленіе и містное управле- 
ніе Литовско-русскаго государства, 
Москва, 1893, 686. 

Вйдалити, удалить. В 1894 році 
Синод видалив з манастиря 60 чер¬ 
ниць. „Село", 1910, № 34, стр. 4. 

Видання, ння, годкость кь ви¬ 
ходу замужь, дівчина на виданні. 
Украинскій народь, Петроградь, 
1916, II, 528. 

Видатися, см. слово викинутися. 
Вйдбати, виростить. Видбали собі 

садокг. Кіевск. г. Зтнографпческое 
Обозрініе, Москва, 1894, XX, 159. 

Вйдбатися, виростать, оть слова 
„дбати", приготовлять. Оце дівка! 
Бач, яка видбалась! Д. Бодаковка, 
Полт. г., Мирг. у. 

Видзигнення, ння, визволеніе изь 
пліна. Нам гетману жаль того, же 
наш посланий там удержан (в 
Криму), которого жона з детьми в 
Гадячем мешкаючая безпрестанне 
о нем плачет і нам гетману о вид- 
вигненні оного докучаєт. Зварниц- 
кій, Источнпки для исторщ зап. 
коз., І. 510. 

Вйдерство, ва, вимогательство, 
видираиье. Радивиловскій, Вінець 
Христовь. Кіевь, 1688, 5, 53. 

Вйдертус. са, грабитель, стяжа- 
тель, вндератель. А грошей де дісггіа- 
гпи попам—видерту сам за похорони? 
Грибинюк, Татові козочки, СПБ, 
1908, 46. 

Вйдерця, ці, внмогатель. Тамь- 
же, 274. 

Видець, ЦІ, зритель, Все написане 
в комедії виходило в самій річі ггеред 
очима вгідців. Мочульський, Литера- 
турно-науковий Вістник, 1917, 
II—III, 226, Етноґрафічний збірник, 
Львів, 1912, 274. 

ВидзиґАнка, ки, бранное слово, 
сь которнмь соединяется понятіе 
наглой, безстидной женгцинн. Чор¬ 
това видзиганка! Нахаба яка! Д. Бо¬ 
даковка, Полт. г. Мирг. у. 
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Видймість, ТИ, БИДИМОСТЬ. Прой¬ 
шла чутка, що нам будуть землю 
нарізати од казни.—Що там та 
чутка? Мені треба видимість, тоді 
я повірю. С. Веселое, Харьк. у. 

Видиратися, виступать, вилазить 
впереп'Ь. Бона каже, що у вас посуд 
нечистий, через те і молоко скисає.— 
Бреше вона; нехай не видираетця,—у 
нас посуд скляниий, чистійіиого немає, 
як наш. С. Шульговка, Екатери- 
носл. г, Новом. у. 

Вйдирство, ва, вндираніе, внжи- 
маніе, внколачиваніе (о поборах!» 
сі» простого населенія). Величко, 
Літонись, Кіевт», 1848, І, 82. 

Вйдих, ху, внднханіе. 
Видихання, ння, видиханье. Щоб 

чоловік дихав, легені стиснутця і 
вугляний квас, що був у легеневих 
пухирчиках, спочагту перейде у ди¬ 
хав ку, а звідгпи вже ротом та но¬ 
сом вийде надвір: становитця те, що 
ми звемо ,.видиханмям“. Лункевичі», 
Життя людського тіла, Петроград, 
1910. 35. 

Вйдихтувати, викопать, вибухать. 
Так ми як стали у трех коло могили 
[кургана), так гпаку яму за день ви- 
дихгпували! С. Красний Кута, Ека- 
терин. г. Верхнедн. у. 

Вйдіння, ННЯ, видінья. Видіння 
все частійшали, нарешті зробилися 
щоденними. Кониський, Ходімо за 
ним! СГІБ, 1905, 18. 

Виднйк, кй, открнтое місто, вид- 
ное СО ВСІХ!» стороні». Будяк, 
Рогань, Київ, 1911, 9. 

Вйдне, ного, видное, ясное. Прий¬ 
шов чоловік додому, положив куклу: 
нехай до видного, роздивлюсь. Мило- 
радовичт», Труди Полтавской архив- 
ной комисеіи, 1914, XI, 97. 

Видничок, кй, видное місто, по¬ 
лонка В!» углу сіней. Ві> ОДНОМУ 
семействі, гді било много тара- 
кановт», вечеромт» невістка при¬ 
несла два ведра води и поставила 
на ночь на „видничку" (полочка 
вт> углу сіней). Харьковскій Сбор- 
никт», 1894, VIII, 311. 

Вйдность, ти, видное місто. 
Українська вишивана сорочка опини¬ 
лась на видносці. Кримський, Пові¬ 
стки і ескізи, Коломия і Львів, 
1895, 106. 

Вйдобути, добить, визвать, из- 
влечь. Я сам хочу співати, своє щось, 
окреме, аби співати Розкласгпгі свя¬ 
щенний вогонь і видобуть з грудей 
дрімаючий предківсі кий голос. Коцю¬ 
бинський, Дебют, Спб—Львів, 155. 

Вйдобутися, визволиться, осво- 
бодиться, випростаться. Гладкий 
пан Скальський видобувся з перекину- 
гпих саней і з лайкою підійшов до 
лежачого [оюида-візчика). Кримський, 
Повістки і ескізи, Коломия і Львів, 
1895, 26. 

Вйдовбарити, вндолбать. Бач, яку 
дірку бісової віри пацюки видовбаргіли! 
Батуринт», Черниг. г. 

Вйдоїня, ня, вндаиванье. Вимья 
(у коровгі) по видоїню буває цілком 
порожне. Село, 1910, № 6, 7. 

Виднокруг, га, горизонті», круго¬ 
зорі». Хмари залягли на виднокрузі, 
якрозбійпигсп по горах. Коцюбинський, 
Дебют, Спб—Львів, 1911, 150. Івась 
не обривав очей од виднокругу. Г. Жур¬ 
ба, 3 життя, Одесса, 1909, 5. 

Видовисько, ка, зрілище. М. Дом- 
бровица, Волнн. г., Ровен. у. 

Вйдолинск, ка, небольшая долина, 
на подобіе жолоба. Філологічний 
збірник памяти К. Михальчука, 
Київ, 1915, 144. 

Вйдохторувати, рнлечить. У тою 
храбі [графа) дочка одиначка барзо 
слабая і па такую хоробу лежить, 
що і оюадни дохторі гіе могугпь видох- 
ггюрувати. Д Малая Дубровица, 
Холмск. г., Більск. у. 

Видра, ри, одшії» изі» видові» 
пчелиной матки. Кіевская Старина, 
1903, февраль, 191. 

Видрибйсом, нар., мелкимі» тан- 
цемі». А ну чи й голова піде видріба- 
сом,—сказав один чоловік. „Село", 
1910, № 45, стр. 6. 

Вйдрячий, относящійся кі> „вид¬ 
рі". Кубань. 
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Вйдубирити, внмануть. Та так 
то тим, то сим та й видубирить 
собі тою, чого ему треба. Д. Бого- 
даргь, Екат. г., Алекс. у. 

Видужування, ння, внздоровленье. 
В пору сего видужування у дитини 
то голос гьропаде, гпо ковтати не¬ 
можна. Хвідоровський, Про діфте- 
ріт, Харьків, 1882, II. 

Видужання, ння, изобрітеніе; 
видумання пороху. І. Нечуй-Ле- 
віцькпй, Грамматика українського 
язика, 1914, І, 49. 

Видурювання, ння, вимани ванье. 
Це одно видурювання грошей і більш 
нічого. Яке це лічення? С. Кулебивка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Видутися, випитаться. Е, цс по¬ 
гано: одна дошка видулась в сере¬ 
дину,—буде не круглий колодязь, а 
треба, щоб усі бот (бет опій) були 
псбезпременно рівні. С. Лоцманская 
Каменка, Екатер. у. 

Відьмйчка, ки, відьма, Огпа 
Явдоха,—гпо -у пас сама найперша 
відьмйчка. С. Хатідаліевка, Екатери- 
иославск. г., Павл. у. 

Вйсднач, ча, поередник'ь, ходатай, 
парламентери,. Як би не гпой виеднач 
Семененко, то ми зроду не бачили б 
тієї землі. С. Чемерское, Черн. г., 
Козел, у. 

Виж. жа, чиновник!», нодобннй 
нашему судебному приставу, впо- 
слідствіи „возний". О. Левидький, 
Волинські оповідання, 1914, 16. 

Вижебрати, виклянчить, вимо¬ 
лить. Як пристав, як пристав до 
пана, таки вижебрав. С. Ііокровское, 
Екатер. г., Алекс. у. 

Вйженитися, пережениться. Изть 
внжевившихся запоронсскихт, коза- 
ковт, п зажилнхт» иоселян'ь избрать 
сто чолові,гь коикнхт». Зварницкій, 
Вольности запор, коз., Спб., 1898, 
351. 

Виживення, ння, проживаніе, су- 
ществованіе. Пат» воєвода Троцкій 
далт» намт, тою справу, ясе вели- 
кость войска вт> оной земли (Лиф- 

лянской) про спустошенье непрі- 
ятеля (московского великого князя) 
внживанье трудно мети могуть... 
Многие обивателя паньств'ь нашихь 
и нрибнлне люди не малне по- 
яштки еь паньства виносяті» а (и) 
внхованье а (и) внживенье мають. 
Любавскій, Литовско-русскій сейм'ь, 
Москва, 1901, прилож., 102, 105. 

Виживлбння, ння, времеиное пре- 
бнваніе, прожитіе. Своеволци міли, 
по милости вашей панской, внжи- 
вленье презь зиму еюю с товари- 
ствомт» СВОИМ!» вї> полку иолтав- 
скомт». Зварницкій, Йсточники для 
исторіи запор, коз., 1903, І, 12. 

Виживлятися, подкрінляться. Са- 
ми соби то вт» домахт» своихть, то 
вт> пріятелей своихт, становилися 
и внживляляся. Зварницкій. Там'ь 
же, 300. 

Вижимка, ки, вижимка. Бач, от 
як треба вижимати! Бач! Оце так 
вижимка! С. Солнцевка, Харьк. у. 

Вижимки, ків, вижимки изь ма¬ 
кухи. Іде циган по дорозі і стріває 
чоловіка. Узнай, чоловіче, то я шага-, 
дуже смішне, їм.—А що ж? сало? 
Ні.—Лі'сд? Ні.—Ну, шо ж? Вижимки 
із макухи! Мирополье, Курси, губ.. 
Судок, у. 

Вйжити він, прожить назначен- 
ное время ЖОЗНИ. Як не вижив віку, 
то й не вмре. Сл. Мартовая, Харь- 
ков. г., Волч. у., М. Лободовскій. 

ВЙЖИТИ, виселить. Велика труд¬ 
нація була, щоб его вижити, а я таки 
вивісив его, анахтему і) своєю грунту. 
М. Мирополье, Курск. г., Судж. у. 

ВЙЖМИ, МІВ, ВИЖИМКИ. Це дуже 
добра наливка: вона із вижмів, а із 
виоісмів вона завжде буває густа та 
соковита. С. Кулебивка, Екатер. г., 
Новом. у. 

Вижолобити, еділать вь чемт,- 
либо ясолобх, еділать внпуклим'ь. 
Бчііля води, падаючи постійно з ви¬ 
соти па камінь, хоч би. він найтвер¬ 
діший був, таки в кінці вижолобить 
в нім дірку. Рудницький, Коротка 

6. 
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географія України, Київ—Львів, 
1910, 26. Вижолобити міст, щоб вода 
вбігала па боки у річку. Сл. Марто- 
вая, Харьк. г., Волч. у., М. Лобо- 
довскій. 

Вижураний, переставшій печа¬ 
литься (журиться) отч> постоянной 
печали. Дідунчику наш і голубчику! 
Ви ж нас гляділи, ви ж нас жалу¬ 
вали. Дідунчику наш старесенький, 
слабесенький! І вироблений і вижу- 
раїшй і вислабувстий! Паволочь, Кіев- 
скоіі губ., Сквирск. у. Етнографіч¬ 
ний збірник, Львів, 1912, 125. 

Визбоіти, собрать, вибрать, уда- 
ЛИ'ГЬ. Треба ягоди (вино/рада) повід- 
діляшь від віток, чи китичок, бо вонгі 
■терпкі і дуже псують вино; їх можна. 
еизбоігпь (зчинити) прямо граблями 
в иереріи. Чикаленко, Розмова про 
сільське хазяйство, Спб. 1911, IV, 
37. 

Визброюватися, вооружаться. Во¬ 
ни не виходять до чесного бою, не 
ви-іброюютця шаблями та мушкетами, 
не гіргтасають і гострих ножів. 
Яновська, Оповідання, Київ, 1905, 
127. 

Визволень, ця, освободитель Та 
не забули про визвольна браній, гцо 
встали в царстві мук, і тіло слав- 
його бездольня вони в свій герай пере¬ 
несли. Комаров, Вінок Шевченкові, 
Одесса, 1912, 192. 

Визволитель,ля, избавитель,осво¬ 
бодитель. Дуже бляшко пришестя 
Месії, визволителя миру. Рідний Край, 
1909, „\« 38,9 Олесь, Арабські казки, 
Київ, 1911 6. 

Визволйтелька, ки, избавитель- 
ш-ща, освободительница. Ота пані 
Ольга. Івановпа, ото сю гпалагі, то 
віо визволителька: як би не вона, гпо 
він десь йдосі був би в Сібіряці. 
С. Томаковка, Екатер. у. 

Визволка, ки. 1) Разрішеніе оть 
учителя, сліпого лирішка, сліпому 
же ученику, лирнику на право 
носить лнру и играть на ней для 
заработка. Одшгь изч> дідов’ь, чаще 
всего самт> учитель, нодаегь уче¬ 

нику хлібть; оті. хліба учениць 
отрізнваегь три горбушки („ці- 
лушки“), поснпаегь ихг солью и 
кладегь себі за пазуху: ото и єсть 
„взяти визвілку“, самий важний 
акгь, дающій право носить лиру. 
Давши хлібг, діди говорять по- 
желанія: „Дай тобі, Боже, щоб гни 
був здоровий, як вода, а багатий, як 
земля; щоб тобі і ? води й з роси 
йшло.... Гряди во имя Господнє"! 
Сперанскій, ІОжно-русская пісня, 
КіевЧ), 1904, 23; Кіевская Старина, 
1889, сент., 657. 2) Плата, вносимая 
вт> кассу ремесленнаго цеха за обу- 
ченіе кого-либо гончарному ділу. 
Кустарная промншленность вгь Кі- 
евской г., 1912, 5. 

Вйзернити, вилущить. У їх (гш- 
■нів) горіхи на піарілиі уже готові, 
визернсні. М. Котовка, Екатерші. г., 
Новом у. 

Визивйючо, наріч., внзивающе. 
Не вважаючи на свою звичайну поли- 
хлгіві-лнь, ведуть себе дуже визиваючо. 
(Мусульмани в Бейруті супроти хри- 
стіян). Кримський, Мусульманство, 
Львів, 1904, 80. 

Визйна, ни, білужина, білужье 
мясо. 

Визйновий, білужій. 
Визйскувати, извлекать пользу, 

вигоду, користь. Вгі нашого брати 
просто вгізгіскусше. Рідний Крої":, 
1911, АГ® 22, 15. 

Визйскувач, ча, нредприниматель, 
зкеплоататор-ь, вижиматель виго¬ 
ди, бариша. Дорошенко, Оповідання 
про Ірландію, Київ, 1907,13, Рідний 
Край, 1912, Х° 13, 12; Кримський, 
Мусульманство, Львів, 1904, 41. 

Визі'вувати, визевивать. Привели 
бабу (шептуху) до хворої корови... Во¬ 
на припадає до коровгі... Далі вийшли, 
гііи'ла й сіла на сходах біля ггорош 
хатгі... Та гпак позіхає, поз-гас, гпаг; 
сгпрашепно зіває, та тяжко дише. Що 
се таке з бабоюробитцяґ Сс иіби-то 
■пригіадавши до коровгі, баба убрала 
в себе тс лихо, що нагіало на корову 
і тепер визівуе, видиха сю. Рідний 
Край, 1910, № 13, 12. 
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Визірячна, КИ, зеркало. Була у 
ярмарку, кутіла дочці визірячку 'та 
на спідницю, а собі па очіпок. М. Ца- 
ричанка, Полт. г., Кобел. у.. 

Визн, ку, визгь. З визком і глу¬ 
пим шумом зачинилися за ним тюр- 
мові досрі. Марковпч, По степах та 
хуторах, 1908, 0. 

Вйзлапати, поймать вь лапн, пой¬ 
мать в’Ь руки. Я гною загінчика виз- 
лапаю і продам. Сідлецк. г., Родин, 
уізда. 

Вйзнання, ння, росписка, вида¬ 
вавшаяся подскарбіем'ь вь ирпнятіи 
денегь или вещей огь плательщи- 
ковь сборовь вт> скарбь Литовско- 
русскаго государства. Любавскій, 
Литовско-рус. сєйчь, М., 1901,400. 

Вйзнути, вндвинуться впередь, 
випереться, виставиться впередь. 
Якь есмо ноправовали тую великую 
світлицу, якь ся била стіна виг¬ 
нула. Любавскій, Областное діленіе 
п міетное управленіе Литовско- 
русск. государства, М., 1893, 834. 

Вйзоріти, висвітить. Ясні, зорі 
визоріли па псбі. Уманоць, Тарас 
Бульба, Одеса, 1910, 98. 

Визуватися, виступать, виходить, 
лишать самого себя. Милости Гос¬ 
подня исполнь земля, а тилко самі» 
человікь внзувается з'ь милосердія. 
Раднвиловскій, Вінець Христові., 
Кіевь, 1688, 202. 

Вйзутися, освободиться. Король 
польскій тим'ь часомі>, вь воинскіе 
прибравшися сили, зь тоей ему, 
государеві обіщаннои злекціп, 
визутися можеть. Величко, Літо- 
пись, Кіевь, 1848, І, 314. 

Вийми, мів, прорубь В’Ь рікі или 
вь озері, откуда внтягивають не- \ 

водь во время ловли риби. Миро- | 
иолі.е, Кур. і'., Судж. у. 

ВЙЙСТЯ, тя, них іДЬ. Проходить 
дні доби і. третя мипас, а ви Непі я із 
пастки немає. Сгарицький, Моі‘іі.игі, 
вь Альманахі Нова Рада, Київ, | 
1908, 5. | 

ВиїЗНЙЙ, виіздной. В инишх мі¬ 
стах (на Київщині) гайнують такі 
чинші: мостовий, іатпий, копитний, 
камінний, дишловий, виїзд ний, поліп¬ 
ний. Рідний Рїрай, 1909, 43, 5. 

Виїздовий закіп, пу, внлазная 
шахта. Тимченко, Русско-малорос. 
Словарь, Кіевь, 1897, II, 250. 

Виїмковий, исклю штельний. Ми 
познаемались при таких виїмкових об¬ 
ставинах. Винниченко, Літературно- 
Наук. Вістнпк, Київ, 1917, ІІ-ПІ219. 

Виїмон, ка, участокь (’•'). Бояринь 
Петрашь зь дозволеньемь братви 
своее рожоное Довкгирдовнмь и 
Петковнмь, и ближнихь про даль 
боярину Ганусовачу дворь свой 
властннй, всю свою дільницу, вн- 
имокь матки ихь, которий же дворь 
тому Петрашу и брату его Довк- 
гиргу на поль вь ділу (при раз- 
ділі) достался послі матки ихь. 
Любавскій, Областное діленіе п 
містиое управленіе Литовско-рус- 
скаго государства, М., 1893, 800. 

Виїмок, ка, исключеніе, удаленіс, 
отреченіе. Святи війна приписана 
(мусульманам) лиш, як оборона.. У 
наших часах петербурський мулла 
Ахун-Баязідов печатно висловився в 
такому ж змпслі, та він творить 
тепер уже виїмок. Кримський, Му¬ 
сульманство Львів, 1901, 17. Адокс 
все це за малим виїмком банда не¬ 
уків, пьяниць і ледарів. Барвінський, 
Нариси й оповідання, Полтава, 
1907, 146, Тоже „Село" 1909, X» 10, 
Стр. 4. 

Виїмковий, хватающій, лншающій 
свободи. Проводирі спілки епонжу- 
вали по тюрмах, над Ірландією ти- 
окали виїмкові закони воєнною часу. 

Дорошенко, Оповідання про Ірлан¬ 
дію. Київ, 1907, 50. 

Вйїхалий, вніхавшій. Вііхалиії 
з Царигорода. Зварницкій, Потіш¬ 
ники для исторіи зап. коз 1903, 
І, 770. 

Викаблучувати, вигоражи- 
вать, викручнваться словами, увер- 
тивать. Я прохав ею, щоб він оддав 

д 
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мені килимок старий, а він і так і 
гінако, плів, плів, викаблучував, викаб¬ 
лучував, та так і не дав. С. Новий 
Кодакь, Екатер. у. 

Вйкажчик, на, доносчикь. В класі 
с викажчик, бо вчитель все знає, що 
роблять ученики. І. Нечуй-Левіць- 
кнй, Граматика українського язика, 
1914, І, 17. 

Вивалятися, испражниться. Вона 
прийшла добо ну; корова викалялась; 
мсінка забрала в запаску. Милорадо- 
вичь, Труди ГІолтавекой Архивной 
Комиссіи, 1914, XI, 102. 

Вйкарячити, внтаращить. Я поди¬ 
вився на місяць> що здивовано викаря- 
■чив на мене свої круглі очі. Винниченко, 
Босяк, Основа, Одеса, 1915, 14. 

Вйквасити, внквасить. Нехай вони 
десять раз ею виквасять, а воно як 
було стерво, так і зостанетця. Бату- 
рин'ь, Черп. губ. 

Винвасювати, внквашивать. Вгь 
Бабчинцах’ь шерстяная пряжа до 
крашенія „виквасюетця“ вт> особомг 
„росквасі", составляющемся изт, ржа- 
ннхь отрубей, кукурузной муки, 
закваски для борща и води. Ку- 
старнне промисли Подольской г., 
Кіевть, і9іо, 151. 

Вйнендюшити, випотрошить. Сл. 
Липцн, Харьк у. 

Викид, ду, исключеніе, удаленіе, 
отбрось. Дерево у клуні, що я купив 
і старе і криве,—викиду багато буде... 
Купив я стару хату, то викиду буде 
багато,-стара деревин. Сл. Мартовая, 
Харьк. губ., Волчан. у., М. Лобо- 
довскій. 

Вйкидень, ня, внкидипгь. Викли¬ 
кає викидні у корови прілий попсова¬ 
ний корм. „Село", 1910, N° 41, стр. 8. 
У оцінок хворих на сіфіліс, дуоке часто 
буває викидень. М. Левіцький, Лікар¬ 
ські поради, СПБ., 1914, 153. 

Вйвидок, ка, пай, часть. Отож 
глядіть: це викидок панський, а гіе мій. 
Діло шло 0 разділі внбранной 
конопли, которую раскиднвали, „ви¬ 
кидали" на дві кучки. Д. Бодаковка, 
ІІоїтав. губ., Мирг. у. 

Вйкидок, дна, викиднить (у жен- 
щинн, животннхь). С. Солицевка, 
Харьк. губ. 

Вйкидом, нар. внбросом'ь. На що 
ви її котите? Викидом її та й усе 
{каменюку). Д. Михайловка, Екатер. 
губ., Алекс. у. А-нуте викидом ею 
(пенька)/ С. Кулебивка, Екатер. г., 
Новом. уізда. 

Викидна, ти, викиднить. Чого це 
воші така бліда та квола ходе?— 
Либонь у неї викидна було, через тс 
вона и хвора. Д. Богодарь, Екат. г., 
Алекс. уізда. 

Вйкндьки, ків, отброси, Китайці 
та корейці дуже старанно задобрюють 
свої грядки гноєм, папілом та всяки¬ 
ми викидьками. Мицюк, Про пересе¬ 
лення на Амур та в Усурійськиїї 
край, Київ, 1908, 13. Вас приму¬ 
шують усякий бруд вичищати та 
викид ти збіраши. Молода Україна, 
1912, № 10, Стр. 10. 

Викинутися, і) Удасться, бить по- 
хожимь. Ні один син не викинувсь на 
батька. С. Фаліевка, Хоре, уізда. 
2) Составнть исключеніе. Цс один 
Андрій викинувся у їх сім її 'такий 
поганий, а другі хлогщг гарні. Слоб. 
Мартовая, Харьк. г., Волч. уізда, 
М. Лободовскій. 

Викинутися на кого небудь у стола, 
значило побиться обгь закладть вь 
пользу третьяго, обнкновенно госпо¬ 
даря. воєводу или намістника—дер¬ 
жавну. Символическимь дійствіем'ь 
зтого внражеиія било приставленіе 
на столі) шапокг тяжущихся (пред- 
полагалось, что вь шапкахть нахо- 
дитея сумма заклада, которий и 
должень бить взять изь шапки 
ироигравшаго діло), такь что 
вмісте „викинуться", видаться со 
столька-то рублей употреблялось 
тогда, „ставить шапку", „вергнуть 
шапку", „викинуться у стола" -бро- 
сить шапку настоль передь судьею. 
Любавскій, Областное чіленіе н 
містное управленій Литоньк^-рус. 
Государства, Москва, 1893, 685, 680. 
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Вйнишкувати вшіпрешнть. І об¬ 
білували, і вики цінували—усе ютове. 
С. Звонецкое, Екатер. у. 

Вй кін, ну, псполненіе, вьшолненіе. 
Вйкічкувати, викочкувати, внкор- 

чевать (о лісі). Мицюк, Про пере¬ 
селення па Амур та в Усурійсі.кий 
край, Київ, 1908, 12. 

Викладач, ча, внгрувчив'ь. Чому ж 
ти. так довго не привозив дрова? Тому, 
що викладачів було тільки два. Го¬ 
роді. Е Катеринославі.. 

Вйкладач, ч&, толкователь, изт>яс- 
нитель, переводчикт». Требникт. 
Петра Могили, Кіевт., 1646, Пред- 
мова, 4. 

Викладбвий, учебннй. В початко¬ 
вій школі ірландська мова стала ви- 
кладовою. Дорошенко, Оповідання 
про Ірландію, Київ, 1907, 61. 

Вйкладчастий, отложннй; виклад- 
частий комір, широкий па плечах 
в жіночих кожухах і жупанах, за¬ 
криває плечі й трохи спину. І. Нечуй- 
Левицький, Грамматика україн¬ 
ського язика, 1914, І, 47. 

Виклйжа, жі, внгрузка. 

Виклеювання, ння, внклсиваніе. 
.V пас такою виклеювання, хат не 
роблять. С. Фаліевка, Херсон, у. 

Виключити, ЕСКЛЮЧИТЬ. Погано 
вчився, то его и виключили із школи, 
а тепер і латрнгуе. Одно слово, про¬ 
пащий хлопець. Сл. Липцн, Хар. у. 

Виннурювати, внхолащиьать бо¬ 
рова. Позвіть Івана Сокирку, то той 
сам і повюснурює ваших кабанців. 
С. ІОнаковка, Харік. г., Сумск. у., 
с. Солицевка, Харьк. у. 

Винозйрювати, ходить кознрьями, 
викозирити, истратить всі козири. 
С. Солндевка, Харьк. у. 

Викозулювати, вьтділнвать фо¬ 
куси, викидать антраша (вт. тан- 
цахі>). Он хто танцює: Семен Дикий.' 
Отой так, що танцює: той як почне 
викоіулювати, так лихо его матері! 
С. Новий Кодакі, Екатер. у. 

Вйколупований, виков пряний. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у., 
М. Лободовскій. 

Виколювання, ння, внкалнванье; 
виколювання очей; свадебннй об¬ 
ряді., состоящій ві> томі., что когда 
молодие возвращаютея ві> домі, 
жениха и садятся „на покуті", то 
свекорт. береті. „шаблю" п намі- 
реваетея ею виколоть невісткі 
глаза; нотомі. сбраснваеті. сь ея 
голови платокі. и отдаегь его сво- 
ей жені, которая стоитт. ві> зто 
время „на полу" (на помості) у 
печки. Черн. г., Ніж. у. Зтногра- 
фическае Обозрініе, 1897, XXXIV, 
і 29. 

Викопування, ння, викапиваніе. 
Викопування ями на мертвяка, вико¬ 
пування лоха, колодязя. Харьк., Ека- 
терин., Полтав. г. 

Викоренення, ння, искореиеніе. 
Раднвиловскій, Вінеці. Христові., 
Кіеві., 1688, 479. 

Викотнйй, извістний способі, 
игри на кобзі. Перші найстаріщі і 
найкращі маніри гри па кобзі цс с 
так званий викатник перебір і дудо- 
тний перебір. Спін, 1912, XV, 6. 

Вйкочкувати, викорчевать. цсть 
у мене 3000 десятин гаю, дак ти 
міні щоб за чім викочкував. С. Пло- 
ское, Черн. г., Ніж. у., Малинка, 
Сборник’ь матеріалові., Чернигоігь, 
1902, 283. 

Виноштовувати, вннробнвать. 
Який із нею робітник} Він тільки 
ходе од однієї економії до другої та 
борщі викогитовус. Д. Весело-ІІва- 
новка Екатер. г., Верхнедн. у. Ііп- 
коигтовувать борщі це у нас кажуть 
на такого робігггггика, що він не робе, 
а тільки блукас од одного хазяїна до 
другого. С. Жолтое, Екатерин. губ., 
Верхнедн. у. 

Вйкрадення, ння, викраднванье. 
В стінах сею великого памьятника 
побожности (Воюявлеисігсої церкви) 
стародавніх князів Оетрозськнх відбу¬ 
валась непристойна подія вгікраденпя, 
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зприказу Анпп-Алеїзи тіла помершого 
її батька. 0. Левицький, Волинські 
оповідання, 1914, 214. 

Вйнрепити, внкріпить, видер¬ 
жать, устоять. Чоловік не лотів би 
пити, але в свито нудно самому, піде 
до людей, а там частуютця. І отут 
не кожен викрешіть. Загірня, Стра¬ 
шний ворог, Київ, 1907, 33. 

Викривляння, ння, кривлянье, 
внкривливанье. їм любіше слухати 
думи своїх кобзарів, а ніж викривлян¬ 
ня московського „Петрушки". Рідний 
Край, 1906, № 39, 7. 

Викривання, ння, восклицаніе. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у., 
М. Лободовскій; Словарь кішж- 
ной малорусской річи ХУІІ в., 
Кіевч. 1889, 15. 

Вйкричати, довести до конца 
крикч>. Як узяв він у руки апостола 
та зразу іі підняв голос. Ну, думаю, 
не доведе він такою топа до кіпця. 
От .же таки викричав; як напнувсь, 
як напнувсь, таки викричав. С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Вйкрій, рою, викройка. С. Мину¬ 
лими, Кіевек. у. 

Вйкрочити, слукавпть, окрить. 
Яварницкій, Источники для исто- 
ріи запор, коз., 1903, І, 320. 

Вйкрочний, порочний, непрямой, 
пзворотливий. Радивиловскій, Ві- 
неці> Христовт>, Кіевч., 1688, 53, 
190; Ст. Яворскій, Виногради Хри¬ 
стові), 1698, 14. 

Вйкрут, та, требован'е должнаго 
с'ь большим'ь затрудненіемт>. Арснда 
тоді гарна, як гроші уперед дасть, а 
як до викруту, то це діло погане. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волчан. у., 
М. Лободовскій. 

Вйкублити, еділать ямкиві> гряд- 
кахч>, свіже внкопанннхт. для цві¬ 
тові), овощей и т. її. То прокляті 
горобці, повикублювали ямки на грядці. 
Ото кублятг(я там од вошей, чи од 
нузіси, яка завелась у ї>\ С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Викупач, ча, викупщикі>. 

ВикупнЙЙ, внкупной. Викупні, до¬ 
кументи (на землі) геть у волостях. 
Рильський, Сільскі пригоди, СПБ., 
1905, 21. 

Викупнйк, КЙ, відкупщик!). Як би 
не отой викупник, то так би мін 
кожух і ляснув. Сл. Старо-Салтовг, 
Харьк. г., Волч. у. 

Викупнйця, ці, внкупщица. 
Вйкустрати, видворить, випро¬ 

водить, вигнать. Ніяк е/о не вику- 
страв з хати: сидить та базікає,— 

і кінця тому немає. С. Бо гачка, Пол¬ 
тавок. г., Хорол. у. 

Вилйдкування, ння, пісенний 
спор'ь на свадьбі изг за моністи 
между свахами жениха и дівуш- 
ками, подругами невіслн. Зтногра- 
фическое обозріпіе, Москва, 1891, 
XI, 85, 99. 

Виламування, ння, 1) Виламнво- 
піе. С. Бузовка, Екатер. г., Ново- 
моск. у., 2) Освобождеиіе. Виламу¬ 
вання з!> держання. Любавскій, 
Областное ділепіе и містное уи- 
равленіе Литовско-русскаго госу- 
дарства, Москва, 1893, 320. 

Виламуватися, ломаться, кура¬ 
житься, внділнваїь всячину. На- 
пгешця пьяппй, виламусшця, иочт 
батька згга. що язиком плеще. С. Яе- 
мерскос, Черннг. г., Козельок, у. 

Виламуватися, освобождаться, ук¬ 
лоняться. Оною ІІОВИН’ЬНССТІЮ об;ь 
заїш били (они),—ни чнмч> сі) того 
не вииамуючнея, платити. Любав- 
скій, Литовско-русскій сеймі), М., 
1901, Іірилож., 74. 

Вйлапати, вибрать, улучити.. 
Він ви лапо (і годину, коли снособнп 
украсти. Сл. Мартовая, Харьк. г, 
Волч. у. М. Лободовскій. 

Вйлапцем, нар., ощупью. Темно бу¬ 
ло, так, темно, що хоч у око коли, то 
не видко, так я вйлапцем, вплащем. 
С. Солопое, Екатер. у. 

Вилив, ва, отлпві) Господь не за¬ 
буде того, хто давав свій труд па ро¬ 
боту (-- іо, хто жаром серця свою рос- 
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палюьав вугілля на вплив [херувима). 
Хоткєшіч, Шлях, Москва, 1917, 
МІГ, 23. 

Виливок, ка, внкидьшгь нежи¬ 
вого плода у корови или кобили. 
Найчастіше викидні бувають у корів 
на У-му місяці; не так часто тра¬ 
пляються у кобил і бувають переважно 
на З—б м'сяці (,,виливки“), або па 
8—70. Коли ж плід иаходитця раніш, 
ніоїс ему слід, але буде живи і?*, то ею 
.тічаино протваююь недоноском. Ко- 
рольов, Ветеринарні поради, СІ1Б, 
1908, IV, 35. 

Вйлинжируватися, нарядиться, 
прибраться. На що ти так швидко 
вплипж”рувалась? А свиням виносити, 
а дрова у хату носити, а коров до 
води гнати! С. Новий Кодакт>, Екат. 
уізда. 

Вйлигати, вижрать. С. Соліщевка, 
Харьковск. у. 

Вилиск, ку, блеек!>. Киргизьке, 
смугляве, з вилиском, неначе погано 
почищене ваксою обличчя сю иепоруш- 
не й ссрТезне. Виннпченко, Промінь, 
1017, ,\& 1—2, стр. 3. 

Вйлискати, внлопать, вність, 
вилизать. Так усе із казана (чорти) 
і яплискають. С. Капуливка, Екат. 
уізда. 

Вилисковий, лоснящійся. Іде ми¬ 
ліш, чорнобривки, аж вилискуєтця, 
гудп блисковиї, аж оилисковиї. Дани- 
лои'ь, ІІісни с. Андрсевки, Ніж. у., 
Кіевт», 1004, 89. 

Вилйскуватий, лоснящійся. їх 
низькі нплискуваті лоби, ‘товсті губи 
і похопииві очі мов болотом кинули 
в тонкі узори моєї самої дорогої мрії. 
Шлях, Москва, 1917, V—VI, 36. 

Вилиці, ць, нпжне-челюстная кості, 
у челов'Ізка. Полтавок, губ., Мило- 
радовичть, Кіевская Старина, 1906, 
февраль, 1912. Сравни: Словарь 
Гринченка, І, 167. 

Вилізання, ння, взлізаніе. Через 
оте прокляте вилізання на дерева 
тобі і штанів не настачиш, бісова гті 
дитино. Сл. Старо-Салтовт», Харьк. 
губ., Волчан. у. 

Вйліток, ка, внлегь молодой 
итичьей семьи изт, гнізда. Що це 
воно так багато лелек до куті зібра¬ 
лось?—А то ж пнліток молодих ле¬ 
лек із гнізда, а коло нею сп.арі лелеки. 
М. Котовка, Екатер. г., Новом. у. 

Виділ, ії, то же, что „багата ку¬ 
тя". Од вилії, багатої куті, сміття 
не вимітають з хати, а зюртують 
его під покуття, а на зорі нового ро¬ 
ку палять ею по садках в тій вірі, 
що од нею'дерева будуть добре родити. 
Засів, 19і 2, Д!о і, стр. 6. 

Вйлічення, ння, излеченье. Для 
того Христось, по вшшченю, оинхл, 
заповідей придалх. Раднвиловскій, 
Він.-Ц'ь Христова, Кіевт>, 1688, 198. 

Вилка, ки, гончарний инстру- 
менгь для протнканія отверстій в'ь 
глиняннхт> чайникахч» и друшля¬ 
ках!,, вь виді вилообразной пал очки; 
обнчно 0Н!> пяти вершков!» ДЛИІШ. 

Кустарная промьішленность ві» Кі- 
ЄВСКОЙ губ. 1912. 33. 

Вилноватий, вилообразннй. Вона, 
ця балка, якась-то вилкувата: попи- 
наєшця двома ріжками, а далі йде 
одним прямим жолобом. Сл. Люби- 
мовка, Екат. г., Новом. у. Ось мені б 
тільки вишукати вилковату черешню. 
ІІива, Одесса, 1835, 195. 

Вилов, ву, вилові». Вилов риби в 
річці. Кубань. 

Виловатий, вилообразннй. 

Вйложення, ння, изложеніе, раз- 
сказь. Радивиловскій, Вінеці» Хрн- 
С’ГОВ'Ь, КІЄВ!>, 1688, 56. 

Виложнйй, отложной. Вилозюний 
комір на свиті., отложной воротникі» 
на свиті. С. Звиняче, Кремен, у., 
с. Домбровица, Волнн. г., Ровен. у., 
с. Крупєц'ь, Волшіск. г., Остр. у., 
м. Остроиоль, д. Михесвка, Волілі. 
г., Новградвол. у., д. Ролики, сло¬ 
бода Барбувка, Засл. у., д. Рудня 
Мощанская, Овруч, у. 

Вйлочка, ки, или рогулька, при- 
надлежность плуга вт> виді неболь- 
шой деревянной рогульки С!> же- 
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лізннми наконечниками для очист¬ 
ки іглуга оть пристающей кть нему 
земля и корней трави. С. Липцн, 
Харьк. у. 

Виярка, ки, внключеніе, виділе- 
ніе. С. Солнцевка, Харьков. у. 

Вйлупка, ни, внлущенье, отпа- 
данье краски на иконі или карти¬ 
ні. Вона, коли хочете, хороша ікона, 
тільки дуже стара і па ній вилупок 
багато. 6. Новнй Кодакт», Екат. у. 

Вйлчастий, иміющій подобіе вшгь. 
Грядку треба не раз перекопати вил- 
частою, або простою лопатою. Ша- 
повал, Про ліс, Київ, 1909, 31. 

Вйлчатий, развилистнй. Воно гпа- 
ке росгпе па два ріжки, вилчате, як 
вила: один ріжок сюди, а другий туди. 
X. Онацькій, Полт. г., Мирг. у. 

Вилучати, избирать. Злодій вилу- 
час гпаку годину, щоб хазяїгиі не було 
дома. Сл. ДОартовая, Харьк. губ., 
Волч. у., М. Лободовскій. 

Вйлучна, ки, исклгоченіе. І. Не- 
чуй-Левіцький, Грамматика укра¬ 
їнського язика, 1914, І, 24. 

Вйлучний, исключительньїіі. Ів. 
Нечуй-Левіцький, тамі» же. 

Вилучування, ння, псключеаіе. 
Ів. Нечуй-Левіцький, тамг-лге. 

Вильєтнин, на, разлетай. Коснич- 
ки мої, вішстгшчки мої, де ■ж я вас 
подіваю? Повішаю вас, почепляю пас 
у садочку, на колонку. Труд» о-ва 
изслідователей Волнни, 1909, У, 
121. 

Вилюжистий, волнпсгай. Не ро¬ 
зумію па ш,о воші роблять такі ву¬ 
зенькі рукава і гпакі широкі вилю- 
жисті коміри, як хомути. Л. Укра¬ 
їнка, Твори, І, 193. 

Вйлякатися, испнтать продолжи- 
тельную боязчь. Я цю ніч так виля¬ 
калась, що ні па волосипочку не за¬ 
снула. С. Любимовка, Екатерин. г., 
Новом. у. 

Вйляння, ння, внливанье, пзли- 
ванье. Возлюбилемт» вась ажт» до 
виляння крове. Радивиловскій, Ві¬ 
нець Христовь, Кіевь, 1688,200,476. 

Виляпувати, вьгкатьівагь. Для то¬ 
го, чтобн изь тіста спечь хлібь, 
хозяйка смачиваеть теплой водой 
руки, береть изь „діжи“ пзвістное 
количество тіста „виляпує” его вь 
рукахь (викатнваеть), затімь кла- 
дегь на лопату, вндавливаеть на 
первомь хлібі кресть и сажаеть 
вь печь. Харьк. г., Куп. у., 9тно- 
графич. Обозрініе, 1899, ХЕ—ХІЛ, 
275. 

Вймандрувати, вийти, вніхать, 
вибраться. Як вимандрую у галнень- 
ков (открмгпое) поле, не сден скаже: 
„вернися, серце мос!“. Жнтецкій, 
Очеркь звуковой исторіи малорус- 
скаї’о нарічія, Кіевь, 1876, 300. 

Вймашна, ни, внмашка. „Говорити 
па виматку," говорить посред- 
ствомь пальцевь, какь говорятт> 
глухонімне. Як збіжатця, та як 
почнуть балакати на виматку (два 
глухо-німне). Д. Богодарь, Екаг. 
губ., Алекс. у. 

Вймелни, ків, внмолотое. ТІолуча- 
емне на мельннці „вимелкп”, вгь 
количестві двухь третей, шли обик- 
новенно на господаря, а остальная 
часть вт> нользу самого „млинаря”. 
Любавскій, Областное діленіе и 
містпое унравленіе Литовеко-рус- 
скаго государства, М., 1893, 336. 

Вймертя, тя, смерть. Ба ви- 
мертью оних бояр, дядков сго, всю 
маєттшость их тивун з ураду тй- 
вунства своего запечатал. Лагшо, 
Великое княжсство Лмтозское, 
Спб, 190, І, 308. 

Вйметне, прометне, ного, промет, та, 
деньги, которня уславлпвались 
платить тяжущіеся, держовшіе 
между собою судебное пари, вт> 
пользу містннхь иравителей, вь 
томь числі вь нользу намістника- 
державцн; посліднему „ВИМЄТН0” 
платилось тогда, когда „хто ся на 
него чимт> викинеть”, т. е. побьется 
обь закладі» вь пользу третьяго 
лица, обнкновенно господаря, во¬ 
єводи или намістнпка-державцн. 
„Вини всякія, малий и великій, на 
наеь внймуемт»: маешь тни вси 
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вшш ти, врадникь нашь, давати 
на нась, кромі своего повинного и і 
прометного". Любавскій, Областнос | 
діленіе и містное уиравленіе Ли- 
товско-русскаго государства, Мо¬ 
сква, 1893, 685, 761, прнлож. Ж\о 
23 И 40. 

Вимин&ти, вимкнути, виключать, 
псключать, виключить. Вимкнуті 
перца з правою крильця (орла). На¬ 
роди. пісня. Хотпнск. у. І. Нечуй- 
Левіцький, Грамматика українсько¬ 
го язика, 1914, І, 8, 21. 

Вимикач, ча, внключатель. Дуб¬ 
няк, Російсько-український словни¬ 
чок, Кобеляки, 1917, 8. 

Вимикаючий, уклончивий. Я про 
те нічого не знаю й не казатиму, 
вимикаючим, діиломатичним тоном 
одмовила пані Сюрсок, не бажаючи 
сказати надто різкою слова. Крим¬ 
ський, Бейрутські оповідання, Київ, 
1900, 59. 

Вимисел, ла, видумка, іізмншлр- 
ніе. Жебн вимисле вь па ратушахь і 
и надь людми збиткові), бьючи ихі. | 
мордуючи не чпнено. Труди Пол- ! 
тавсков ученой архивной комиссіи. | 
1917, XV, 28. ! 

Вимишлення, ння, измншленіе. і 
Внмншленне. мук'ь н тиранства. 
Радивиловскій, Вінець Христовь, 
Кіевь, 1688, 441. 

Вймізкувати, видумать. Такі кар¬ 
тини, що ніяка голова чоловіча не 
внмізкус такої чудасії. Кіевская 
Старина, 1898, январь, 182. 

Вимірювання, ння, изміреніе, вн- 
мірпваш.е. Степовик, Арпхметика, 
Полтава, 1909, 113. 

Вимірятися, оправднваться, от- 
говариватьсл. Літоппсь Самовидця, 
Кіевь, 1878, 377. 

Вимітальниця, ці, подметальшща. 
Як би мені та Хвеклочка була, я б 
її цілував, милував, а до печі- кухова- 
рочку напав, а до столу прибора ль- 
пичку, а до хати вимітальнпчку. і 

Харьковскій Сборникь, 1894, VIIГ, і 
152. 1 

Вймітач, ча, чистильщикь. Юна- 
ковка, Харьк. г., Сумск. у. 

Вимітка, ки, ішметка, замітка, 
запись. Календарь 1917 р , ПГД, 47. 
Хто з паспипиків звик складати лі¬ 
том вимітки, тепер ї.с гпреба пере¬ 
глянути, зробити о'рахунок своєму 
ділові. Пасішницький каїендарь, 
6-го яеовтня, 1918 р. 

Вимовення, ння, отговорка. На 
весну за ся мають бити готовії на 
службу его милос-ти и зсмьскуіо 
безь всякого датку7 его мплости и 
внмовмнья. Любавскій, Литовско- 
ругсскій сеймь, Москва, 1901, 205. 

Вймовки, ків, усювная плата за 
невісту7, дань ся семьі вь виді 
платня, сапогь и ир. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у7. М. Лородовскій. 

Вимовлнння, ння, внговорь, уко- 
ризна, отговорка, виговариваніе. 
Просить кто нась зь убогихь о 
пінязь, то у нась болшь вимовлян¬ 
ня, а нежели датку, болш свару, 
фуканя, а нежели ку нему милосги. 
Радивиловскій, Вінець Христовь, 
Кіевь, 1688, 262. Словарь книжний 
малорусской річп XVII в., Кіевь, 
1889, 15. 

Вймога, ги, домогательство, тре- 
бованіе, пастояніе. Щоб довести свої 
вимоги, треба просити суд, щоб вій 
викликав свідків. Рильський, Сільські 
пригоди, Спб., 1905, 16. Дай сіму і 
тою і цело... Це воює ие проханий, а 
вимога. С. Богачка, ІІолтав. г., Хо- 
рольск. у7. На мос горе та вимога 
була для, нею надмірною. Могилян- 
ський, Оповідання, Петроград, 1 о 16, 
88. 

ВЙМОЗИТИ, (?). А щоб тобі весе, 
вік таким ледащом буть, як я! з пал¬ 
кою лютістю вимезить той (брат 
сестрі). Плющ, Твори, Одссса, 1911, 
Т, 174. 

Вймол, ла, количество внмолотой 
муки на мельїшці. А який сеюдня 
у тебе вимол? Д. Бодаковка, Полт. г., 
Миргор. у. 
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Виморгати, внморгать, Ой на .чеху, 
на .чеху, та й на болошочку -закивала, 
виморіаш о пана свата дочку. Укра¬ 
їнський етнографічний збірник, 
Київ, 1914, І, 107. 

Вимордований, внмученний. Ве- 
личко, Дотопись, Кіевг, 1818, І, 283. 

Виморозки, ків, виморозки. Нічого 
там, у тій діжці, не зосталось, самі 
виморозки. 0. Солнцевка, Харьк. у. 

Вимріяний, создашшй мечтой. 
Н розсиплюсн в признанні моїй ви¬ 
мріяній панні. Вістншс союза визво¬ 
лення України, Відень, 1917, 22-го 
КВІТНЯ, ч. 147, стор. 260. Справди¬ 
лись одвічні кріпацькі мрії: воля спо¬ 
дівана, вимріяна, виплакапа поколін¬ 
нями забитих рабів. 0фремов, Літе¬ 
ратурно Науковий Віетник, Київ, 
1917, І, 6. 

Вимушенний. вьінуждепний, ири- 
пужденннй. Той сміх сю ненату¬ 
ральний, внмуи.енний. С. Знонецкое, 
Ккатер. у. 

Вимушенність, ти, вннужден- 
ность, принужденноеть. Тамх же. 

Вина, нй, судебная ношлина, Лю- 
бавскій, Литовско-русскій сеймть, 
Москва, 1901, 399. 

Винадити, уничюжить, истре- 
бить. Отшикі трави як вівсюк, кукіль, 
березку вина.жують гарним пораннем 
та парами. „Село", 1910, 11, 
стр. 8, Рілля, 1911, № 1, стр. 15. 

Винайдення, ння. отнеканіе. Звар¬ 
им цкій, Источннкн для исторіи 
запор, коз., 1903, І, 959; Г. Кова¬ 
ленко, Жарти життя, Київ, 1911, 21. 

Винайдовання, ння, вьшекиваніе, 
откритіе. Словарь книясной мало- 
русскоп рКчи XVII в., Кіевг, 
1889, 15. 

Виналізои, на, нмдумщикт», изо- 
брКтатель. О, вннал'Ьзку діавол- 
скій! Раднвиловскій, Вінець Хри¬ 
стова, Кіевть, 1688, 398. 

Виналізти, обріети, наі;ти. Ко¬ 
заки вішалезлп жилпще вг державі 
иресвітлішого минархи. Зварниц- 
кій, Источники для исторіи запор, 
коз., II, 1087. 

Винародовлення, лишеніе наді- 
опальности, денаціонализація. Сніп, 
1912, XI, 4; Королев, Українці в 
Америці, Київ, 1909, 40. 

Винародовлюватися, денадіодали- 
зироваті ся. Діставши нобілітацію 
українське міщанство хутчіше аина- 
роаовлюетця і стає чужим і ворожим, 
для української нації. Чарнота, Про 
українське молодоміщанство, Харь- 
ків, 1916, з, Королев, Украінці в 
Америці, Київ, 1909, 38. 

Винарство, ва, виноділіе. С. Ко¬ 
за дкое, Херсон, у. 

Ви нар ь, рі, винод’Ьл’ь. Жал і юш ця 
винарі, що їм тепер погано жити, як 
заборонили продавати вино та го¬ 

рілку. С. Томаковка, Екатер. у. 

Винне, нного употреблено вг СМИ¬ 

СЛІ! существительнаго. Я узяв у нею 
коня за винне, бо він позичав у мене 
гроші і хліб та й конем віддав. Сл. 
Мартовая, Харьков. г., Волчан. у., 
М. Лободовскій. 

Винеслість, ти, возвишенность. 
Сотворимт. человіка (сказалт> Гос¬ 
подь) по образу и по подобію на- 
шему. Великая оттоль души нашей 
уросла вннеслость. Раднвиловскій, 
Вінець Христовг, Кіевг, 1688, 91, 
206, 299. 

Винець, ця, алкоголь. Дубняк, 
Російсько-український словничок, 
Кобелякп, 1917, 3. 

Вйнирити, витискать, вилазить. 
// всі куточки винирила,—нігде нсма- 
чи сю зто вкрав, чи воно де завали¬ 
лось. Сл. Юнаковка, Харьк. г., Сум. у. 

ВЙННИЧНИЙ, ВИННИЙ. Кидок гаги- 
нпчннх три... да одна старая. Укра¬ 
їнський науковий збірник, Москва, 
191<>, II 96. 

Вйнищення, ння, уничтоженіе, 
М. Грушевський, Промінь, 1917. 

1—2, стр. 16. 

Винйщування, ння, истребленіе, 
уничтоженіе. Народная Жизнь, Ека- 
теринослав'ь, 1917, № 207.. 
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Винічкувати, удалить, отетра- 
ішть. [.>: періч 10 місяців иеможіш 
винічкувати- Народная Жизнь, Ека- 
теринославь, 1917, № 134. 

Вино горіле, тоже, что горілка. 
Любавскій, Областное даленіє и 
містное управленіе Литовско-рус- 
скаго государетва, М., 1893, 511. 

Винов&р, ра, ВШіоділь. Зібралися 
ми та всі тутечки, не прости люде, 

асе ремсснички: то писарі, то малярі, 
то ковалі, то слюсарі.... виновари іі 
пивовари. Арсені., Український спі¬ 
вай ик, Одесса, 1910, IV, 9. 

Виновка, ки. 1) Клубника, розо- 
ваго оттінка. крупная, на вкусь 
кнеловатая. С. Борщаговка, Кіев. у. 
2) Ликовая карта. У мине було три 
виповни то дві дзвінки. С. Солнцовка, 
Харьк. у. 

Виновщик, на, вшювникь. А той 
виновщик Кондрат садить із суддями 
під /під, та посуне руку а кишеню 
та іі витаскує іронісії он меню. Гні- 
дичь, Матеріальі по народнон сло- 
вссности, Полтава, 1916, IV, 105. 

Виноградина, ни, одна вітвь или 
один-ь фрукте винограду. Г. ІІико- 
поль, Екатер у. 

Виноград, ду, родт> уз:ра на пас 
хальной писанні. Скаржипская, 
Оипсаніо народи, пнеанокь, 1899, 
І, 121, 133. Родь узора на глинян- 
ной посуді. За рідкій, Гончарний 
нромнеолт» вь Полтавской губерній, 
1891, 61. Роді» вишивки. Кустари, 
промисли Подольской губ./Кіевь, 
1916, 321. 

Виноградна, КИ, (?) Перекладу 
кладку через вииоірадьу, вербову, вер- 
босу, час сам дівчатка додоми, а ти, 
Зіачісрииа зостанься, прийде Гпатчо,— 

.тіичайся. Кунальская пісня. Крим- і 
евкпй. Повістки і ескізи, Коломия 
І Львів 1895, 274. 

Винсдбвля, лі, все уеі ройство для і 
видавливанія вина. 1 нас пі ять де- 
(ятин, опчеською випоіра( у і своя т- І 

подавля. С. Водяної-, Таврпч. губ., ! 
Мелитоп. уізда, М, Лободовскій. 
У Куліша в'ь Евангеліи „витока"; 
„винодавля" лучше. 

Виноколо, ла, окружності». Дуб¬ 
няк, Російсько-український слов¬ 
ничок, Кобеляки, 1917, 24. 

Винополія, ДІЇ, МОНОПОЛІЯ, іііит- 

полію в нас ще недавно відчинено. 
Червасснко, Жарти, Київ, 1913, 55. 
У нас оце збиралася /ромада, щоб 
зачинити впиополію, так становий 
кричав, що цею неможно: „а де ж, 
каже, царь братиме гроші на оплат- 
ку війська та чиновників? 0. Бузівка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Винороб, ба, виноділь. С. Ко- 
зацкое, Херсон, уіз. Рідний Крап, 
1909, Л'а 14, стр. 5. 

Виноробство, ва, вшюділіе. ІІрн 
старому князеві там, у тому селі, 
було велике виноробство. С. Козацкое, 
Херсон, у. 

Виночерпець, ця, виночерпій. По 
тім король сказав кухарям і внно- 
чсфіщлм, щоб вони подали мечі. їегнн. 
Молода Україна, 1911, Л» 8, 17. 

Виночерпій, ія, виночерпій. Ума- 
нець, Тарас Бульба, Одесса, 19Ю, «37. 

Виношення, ння, вьтнашиваніе, 
виношеніе, вниесеніе, винось. Лю- 
бавскій, Литовско-руескій сеймі». 
Москва, 1901, ириложеніо, 134. 

Виношування, ння, винось. Егно- 
ґрафічний збірник, Львів, 1912, 351. 

Винуватець, ця, обвнниемніі, ви- 
ПОВНІЛІ*. Оіляи-ося старший а па пр’иь- 
бу ІГроцькову, івеяів нрпцунитп вину¬ 
ватців під ареали, Бублгй, ВхіїДЧИ- 
ІІЬІ, 1870, 97. Винувата»,ь тон, що 
ви неп о якомусь вчинку, і щось скоїв, 
наробив колотнечі, але цс слово мож¬ 
на вживати і в значінні „Оолонпнки, 

мто винен комусь іронії. І. ]]гч\ й- 

Ловіцькив, Граммаїїїка укруїііом;*.- 
го язика, 1911, І, 7. ІІІейкопсіїііі, 
Бнтгь Подоляїпь* Кіеігв, 1800, ІГ, 65. 

Винугіательна, ки, обвинитгльница. 
Переляканий аядьно мало не плакав, 
скоса но снідаючи на свою сувору вину- 
ватсльку. Рідр. Край, 1909. Ле 24. 6. 

Винуватниця, ці, ішиовінща- 
С. Мику.тичи, Кіевск. у. 
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Винуватість, ти, виноватость. 
Винниченко, Твори, Москва, 1915, 
IX, 118. 

Винувато, пар., виновато. Я див¬ 
люсь на місяць, місяць дивтпця па 
мене і винувато посміхастця. Вин¬ 
ниченко, Промінь, 1917, № 1—2, 
стр. 11. 

Вйнудитися. исполнпть нужное. 
Той став, піддержав діда, поки він 
до вітру випудивсь. Кіевская Стари¬ 
на, 1904, апр'Ьль, 154. 

Вйнуздати, ішнуздать, витаскать. 
А тхір проклятий усіх курчат ви- 
ну вдав. Д. Бодаковка, Полтав. губ., 
Миргор. у. 

Вйняти, взять вь плінь населе¬ 
нь, взять нриступомь По винятьго 
Батурина, которніі октября 23, на 
святнхь мучеивкь Маркіяна и Мар- 
тирія, винять. Бан.— Каменскій, 
Источники малорос, исторіи, Мо¬ 
сква, 1859, II, 153. Літопись Само- 
видца, Кіевь, 1878, 377. 

Вйняття, ття, взятіе приступом!.. 
За тиждень до вйняття Батурпна. 
Ван.-Каменскій, ІІсгочнпки мало¬ 
рос. исторіи, Москва, 1859, II, 152. 

Виображ&ти, вообразить, пред¬ 
ставить, изобразить. Требникь Пе¬ 
тра Могили, Кіевь, 1646, предмова, 4. 

Виображення, ння, изобрзженіе. 
Рекль имь чиє то єсть внобра- 
зкеня и написана. А они ему поси¬ 
діли цесаревь. Перееопшщкое єван¬ 
геліє 1556—1561 г.г. Житецкій, 
Очеркь звуковой псторіи малорус- 
скаго нарічія, Кіевь, 1876, 360. Ра- 
диви ювскій, Вінець Христовь, 
Кіевь, 1688, 92. 

Виобразуватися, получить обра 
зованіе. Наймолодче покоління му¬ 
сульманської російської інтелігенції, 
яке виобразувалося вже навіть у най- 
внсших російських школах, починає 
горнутися до яовотатарською письмен¬ 
ства. Кримський, Мусульманство, 
Львів, 1904, 211. 

Випадати, внхвдить на картахь. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Випадіння, ння, внпаданье, вн- 
падь, одна изь болізней у лоша- 
дей, свиней и собакь, випадіння 
заднсго проходу. Корольов, Ветери¬ 
нарні поради, Спб, 1-.08, І, 39. 

Вйпар, ру, испареніе, испарина. 
1І теплі людського тіла, в випарах 
•погну їй зовсім добре. Коцюбинський. 
Дебют, Спб—Львів, 1911, 113. Тоже 
Винниченко, Твори, 1915, IX, 120. 

Випасовйй, внпасной. Як хто 
схоче гіасгпи свою худобу у випасовій 
зміні, то за ггопас тієї худоби можна 
гюложити плату на користь громади. 
Рильський, Сільські пригоди, Спб, 
1905, 47. 

Вйпатрати, випотрошить. Вівцю 
зарізали, обдерягі гпа й віддали куха¬ 
реві на челядь. Агідрій випатрав, від¬ 
ділив стегно гпа й заходився варити. 
М. Левіцький, Сібірська язва, Київ, 
1901, 6. Вь „Словарі" Гринчеика 
„випатрати" испачкать, І, 175. 

Вйпашитися, обезсилить оть по- 
стоянной пахотн. Треба змінювати 
одну рослину другою, тоді поле ніколи 
не втіашетця, не знесиліє. Чикаленко, 
Розмова про сільське хазяйство, 
Спб, 1910, 33. 

Вйпеньтюх, ха, увеличительное 
оть слова „пєньтюх" (см. зто слово). 
Чортів гіеньтюх, випентюх, перепепь- 
гпюх, пех! Сл. Старо-Салтовь, Харь- 
ков. г., Волчан. у. 

Випер&тися, виходить, виступать 
изь норми, изь границь. Чи сонце 
уже виперлось із півдня? Чи на бага¬ 
то купили сіна?—Та вже виперлось 
з тридцяти рублів. Сл Мартовая, 
Харьк. г., Волчан. у. М. Лободов- 
скій. 

Вйпердітися, внпердіться, осво- 
бодить желудокь черезь испусканіе 
газовь. У мене з вечора почав дуже 
боліти оіснвіт, так я потроху вітер- 
дівся, то воно й перестало. Сл. Лип- 
цн, Харьк. у. 
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Вйпердок, на, внпердокт., бран- 
ное слово. Чортів вйпердок! Стерво 
собаче! С. Солндевка, Харьков. у.; 
д. Вогодарг, Екатер. г., Алекс. у. 

Випивана, ни, иьшшца, вьіпивака. 
Він би чоловік і нічого, гпак ото его 
лихо: випивака. С. Солнцевка, Харь¬ 
ков. у. 

Випивачка, ни, внішванье, ви¬ 
пивка. Лесистент розеказував скрізь 
своїм знайомим у місті за ті бучні 
бенкети й випивачки. І. Нечуи-Ле- 
віцький, Повісьті, Київ, 1914, IX, 7. 
Голова й сільські старости вже про¬ 
спались після вигшвачки. „Село", 
1910, Л'а 45, стр. 6. 

Виписний, внписной. Ця люлька 
у мене не проста, а виписна, ара- 
півська; вона виписана аж із Арсіпії. 
С. Михайлово-Апостолово, Херс. у. 

Випйтачка, ни, внвідиватель- 
нпца. С. Вовниги, Екатер. у. 

Випідподемнатися, научиться вн- 
крикивать „підподЄм" (о перепелі), 
Молода Україна, 1911, М® 6, зо. 

Випістнікати, внпостить. Мату¬ 
ся и Уляс-я вже третій день пгстні- 
кашть. Уляся того, щоб гарного мо¬ 
лодого втісгпнікатгг собі. Проску- 
рівна, Уляся, Київ, 1913, 41. 

Випіяна, ни, випивака, пьяннца. 
Радивиловскій, Вінець Христовгь, 
Кіевь, 1688, 357. 

Випл&чення, ння, виплачиваніе. 
Радивиловскій, Вінець Христовг, 
Кіевг, 1688, 187, 188; Любавскій, 
Литовско-русскій сеймі), Москва, 
1901, 212. 

Вйплішити, истребить, уничто- 
ЖИТЬ. Що ж там і ліс єсть? Був 
ліс, та увесь виплітали; гпепер ггі'де 
і гщіркуггу сховатись. С. Новий Ко- 
дакі>, Екат. у. ііім тамечки, у гною 
пагш, уже були, гпак геть усе вже 
виплішили. Екатер. г., Павлогр. у. 

Виплоджування, ння, внплажива- 
иіе. Випложувагтя птиць. Динарів, 
Чорноморські казки й анекдоти, 
Катерино дар, 1896, 41. 

Вйплуганитися, стать на хорошую, 
открнтую дорогу, вийти ст> плу- 
гомі>. Так ось як ти, Антоне, з ласки 
Божої, окублився, вигілуганивсь, ска¬ 
жемо, на другу колію, гпак гцоб уже 
гпее... щоб уже з нової колії—ні цоб, 
ні цабе. Старицькнй, Безбатченко, 
Нова Рада, 1908, 153. 

Вйплювок, на, виплевокі). Що 
гпаке байстря? Вйплювок, впору док! 
Старицький, тамг же, 140. 

Вйпнутий, випуклий; ясні, голубі, 
випнуті, чималі очі. „Село", 1910, 
№ 49,_ стр. 4. 

Вйповісти, обт>явить, вносить, на¬ 
чать. За часів останнєї війни, яку 
Англія виповіла Персії, один вірмени 
кагполик піддав правитсльсгиву гадку 
урядити проповідь святої війни. Крим¬ 
ський, Мусульманство, Львів 190-1, 
83. 

Виповістйти, обгявить. Не миси- 
повішали німцеві війну, а німець нам. 
С. Тарамское, Екатер. у. 

Виповнення, ння, іісполнепіе. Ра- 
ДИВИТІОВСКІЙ, ВІНЄЦ1) Христові), Кі- 
еві), І688, 306, 478. 

Вйполохати, известн, удалить. Де 
гіогемелля розрите річними долинами 
і балками, там і залившу від вітру і 
вохкостгі білиие і сіль з появи ви по¬ 
латана, оджс і легче поселитись де¬ 
ревні. Рудницький, Коротка ґеоґра- 
фія України, Київ-Львів, 1910,142. 

Виполковниковатися, научиться 
полковниковать. Наш полковник пол¬ 
ковника вав, ггоки вигюлковнигсовався. 
(Скороговорка). Харьковскій Сбор- 
НИКТ), 1894, VIII, 384. 

Вйполудити, вилудить. А посуд 
у них увесь мідяний і увесь виполу- 
жений. С. Солнцевка, Харьков. у. 

Вйпор, випори, рів, вилазки, ви¬ 
ходи, виступи (изі) осажденнаго 
непріятелемі) города). Величко, Лі- 
тоііись, Кіеві., 1848, І, добавленіе 
кт> І т., стр. 9; томі) II, 430. 

Випорожнення, ння, онорояснеиіе, 
опоражниваніе. Випорожнення лан- 
гпухів, випорожнення закромів і ггроч. 
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С. Остаповка, Полт. г., Миргор. у., 
Словарь книжной малорусск. річи 
XVII в., Кіевт., 1889, 15. 

Вйпорпатися, вибраться, вийти. 
До останнюю часу ■життя у нею бу¬ 
ла думка лиш би онпорпатись па світ 
Іїо.жий та стати користнпм для 
людей чоловіком. С. Роги, Кі'-вской 
губ., Уматі. у. 

Випосажбння, ння, нриданое. Ра- 
дивиловскій, Вінецт> Христовт>, Кі- 
евть, 1688, 151. 

Вйпосівати, собрать деньги за 
посівання вт> избахь зерномт> на 
Новий год'ь, какт> зто обнчно ді- 
лають мальчики на Украйні, по 
селами и деревнямт». Засів, 1911, 
X» 21, стр. 321. 

ВЙПОТ, ту, ВИПОТІНЬС, ВНПОТ!>. 

Корольов, Ветеринарні поради, Спб, 
1908, III, 8. 

Випоювання, ння, вшіаиваніе; ви¬ 
поювання телят. „Село", 1910, № 42, 
страішца 7. 

Виправдання, ння, оправданіе. Ви 
повинні би одержати виправдання від 
Господа Лот найми лостивійшого, а 
не осуд. Ванькевич, Проповіді, Про¬ 
скурів, 1917, 31. 

Виправнйй, вичинений. Вовчиха 
шкурт. виправних^ пять. Велично, 
Літоїшсь, Кіевт>, 1864, IV, 131. 

Вйправка, ки, справна; учинити 
виправку, навести справну. В. Від¬ 
нови, Кт> исторіи бившихт. запо- 
рожеких!) старшинг, Екатерино- 
слав'ь, 1915, 4, 220. 

Вйпрамацювати, отправить, задать. 
Свою дочку він (баппко) випрамацю- 
вав не більш, як в римську башто 
Цереру. Нива, Одесса, 1885, 165. 

Вйпрашувати, виполоть. Нажне 
було стара Скргтчиха снопів десять, 
або випрашує картоплі грядку та й 
годі далі робити. М. Левицький, 
Оповідання, Київ, 1907, 56. 

Вйприски, нів, отпрнски огь де¬ 
рева. Шаповал, Про ліс, Київ, 
1909, 20. 

Випровоження, ння, внпроважи- 
ванье, отправка, виводь, исходь. 
Аарон скоро барзо по випровожен- 
шо люду Ізраилского изь Египта 

і роптаніем!) при воді похуленія 
! образила Господа Бога. Требиикг 

Петра Могили, Кіевг, 1646, Пред- 
мова, 10. 

Вйпророковати, внпророчить. Ща- 
СТЛИВНІЇ СОН!) и пожиточний, бо 
проз!) НЄГО Іосиф!) Т0Є ВИІірорОНО- 
валт> оному слузі, В!) темниці 30- 

стаючему, же МІЛ!> воскорі от 
узт> СВОбОДННМ'Ь бити. Ст. Яворскій, 
Виноград!. Христов!), 1698, 2. 

Вйпростатися, освободиться. Нк 
перекинувсь на мене вії -і сіном, я на¬ 
силу вгіпроставсн із-під нею. Слобода 
Мартовая, Харьк. губ., Волч. уізда, 
М. Лободовскій. 

Випростування, ння, знпрлмдеиіе, 
внтягиваніе. Двоє вихаюпщя (на ро¬ 
лях) гіавегпоячш без ггідкидальщиків, 
розвихуючи мгітусь дошку з вервеч¬ 
ками, згинанням і вигіроешувагтям ко¬ 
лін. М. Крамаренко (М. Динарів), 
Різдвяні святки на Чорноморці, 
1895, 7. 

Вйпряг, гу, внпряжка. Вез вп~ 
прягу у Харьков і з Харькова конем 
зьгздив, ото так кінь! Сл. Мартовая, 
Харьк, г., Волч. уізда, М. Лобо¬ 
довскій. 

Вйпряжитися, вижариться, вики¬ 
піть. Шнурка молока гГіла, ніхто, 
значить, і не зачіпав молока, а що 
его менше, гпо певгіс вигіряжилось (у 
печі). Воропін, Оиовідання-ескізи, 
Київ, 1910, 36. 

Випускнйй, ВНПуСКНОЙ. На перте 
число лютого зосталося тількгі сім 
учнів випускних. Вержбицький, Шко¬ 
ла і культура, Катеринослав, 1911, 
VI, 6. 

Випускнйй стіл, внпускной столг. 
Пула там велика старовинна шафа і 
випускним сгполом. М. Котовка, Екат. 
губ., ІІовом. у. 

' Випуст, та, виступ!) криши на 
| хаті или амбарі. Дер. Столинь, 
1 Мпнек. г., Пинск. у. 
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Випусток, на, годовалнй бнчокі. 
Тоді, кажуть, любого випустка мож¬ 
но було за коповика купити. Екатери- 
ноелавскій Юбилейний Листокі, 
1887, 11. 

Вирівнювання, нкя, внравниваніе. 
Виравнювання дороги, току, долівки. 
Сл. Лиггци, Харьк. уізда. 

Виразисто, нар., внразительио. 
Кримський, Повістки і ескізи, Ко¬ 
ломия і Львів, 1895, 142. 

Виріти, собирать, брать. Теж з 
именей своих’ь отчизннхі внслу- 
жоннх'ь, купленнхі абн еси вряд- 
НИКОМІ СВОИМІ ЗО ВСИХ'Ь подданнх'ь 
СВОИХ'Ь, водле тое вставн оті сохі, 
оті земль и оті о городникові, се- 
ребіїцину внрати. Любавскій, Ли- 
товско-русскій сеймі, Москва, 1901, 
приложенія, 55. 

Вйраховання, ння, счисленіе, под- 
счєті. Словарь книжной малорус- 
ской річи XVII в., Кієві, 1889, 15. 

Вйрахунок, на, внчисленіе. Ви 
вперш уссго зробіть вйрахунок, скіль¬ 
ки випаде платити па кожного, а 
тоді у,же скажете, скільки усего треба. 
С. Остаповка, Полт. г., Мирг. у. 

Вйрва, ви. 1) Внмоина, колдоби- 
на, образовавшаяся ві землі во 
время весеиняго розлива или же во 
время сильнаго ливня ві літнеє 
время. Слово извістное ві Екате- 
ринославской губерній, наиболіе 
у придніпровск. жителей. 2) Брешь 
ві стіні. Літонись Самовидца, 
Кієві, 1878, 377. 

Вйрвач, ча, внрвачі. Говорится 
обнчно обі острові, которнй нолу- 
шлся изі оторваннаго оті берега 
клочка зсмли. Це воно повсправж- 
не.иу не острів, а вирвач од правого 
берега Дніпра. С. Гологрушевка, 
Екатериносл. уізда. 

Вирвикишні, ки, ЧЄЛОВІКІ худо¬ 
го тілосложенія. Ястребові, Мало- 
русскія прозвища ві Херсонской 
губ., Одесса, 1893, ю. 

Вирегочувати, висміиваться. За 
одним столом випивають ги,осі; за дру¬ 
гим вирегочують. „Село" 1910, Л» 38,4. 

Вйречення, ння.приказі. Ві оння 
то дни сталося єсть, иже вншло 
єсть внреченя от цесаря Августа, 
абн бнль иописань весь світі. 
Пересопнидкое євангеліє 1556-1561, 
Житецкій, Очеркі звуковой исторіи 
малоруескаго нарічія, Кієві, 1876, 
361. 

Вйречення, ння, отреченіе. Браття 
его Сі того пмінья „виреклися"... 
Йвані Богушевичі представилі 
королю „того виреченья ИХі листи". 
Любавскій, Областное діленіс и 
містное управленіе Лптовско-рус- 
скаго государттва, М., 1893, 567. 

Вйречення, ння, произнесеніе.Вн- 
речення слові Христовихі: „ГІрі- 
иднте, благословенній, наслідуйте 
вамі царство небесное!" Радиви- 
ловскій, Вінець- Христові, КІЄВІ, 
1688, 418. 

Вйривцем, нар., отдільно, врозь. 
Семен не .'Оче їла гни у гурті, а вирив¬ 
аєм, сам собі, ні,і б показати людям, 
іио ось я молодець. Сл. Мартовая, 
Харьков. г., Волчан. у., М. Лобо- 
довскій. 

Вириґлевувати, виділи ваті, но¬ 
гами трудное „па" ві танцахі. Там 
вириглевуе ногами па диво, як шапцюг. 
Тамі-же. 

Вйриґлі, лів, особне „па“ ві таи- 
ца\і. Там як ггшнцус оцей парубок, 
то такі вириглі ногами виробляє, що 
неначе вони у гбего повикручувані. 
Тамі-же. 

Вйринки, КІВ, вшшрянье. Давай 
па виринки,—хто довше буде під во¬ 
дою!—Давай! С. Свиотуново, Ека- 
терин. г, Алекс. у. 

Вйрихтування, ння, сирятанье 
рубца ві шитьі между краями 
шитья, чтобн гладко било. Слоб. 
Мартовая, Харьков. г., Волчан. у., 
М. Лободовскій. 

Вйрихтувати портняжескій тер¬ 
міті. Заиошить рубеці на обороті 
„пішвою“ и расправить его такі, 
чтобн оні спрятался ві середину, 
между краями плаття, и едва билі 
замітені. Тамі-же. 
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Вйрізбити, сділать різьбу, укра- 
СИТЬ різьбой. Щоб зазначити свій 
царський стан, він вимагав, щоб май¬ 
стер вирізьбив на коштовному, цяць¬ 
кованому золотом та сріблом, розі 
січу сю з пішими та кінними воро¬ 
гами. Ростовцев, Давно минуле на¬ 
шого півдня, Петроград, 1916, 23. 

Вирізи, зів, різьба на иконоста- 
сі. У ' нас на коностасі вирізи по 
містецькі зроблені, гарно, чепурно, і 
кпгти гпеоіс. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у., М. Лободовскій. 

Вироблений, і) ІІстощенннй ра- 
ботою. На гірше виробленій землі 
більше росте гіерію і всяких инших 
трав, а піогс па землі добре обробленій. 
Рильський, Сільські пригоди, Спб, 
1905, ЗО. 2) Потратившій вь работі 
СИЛН. Семен чоловік вироблений, гпгім 
і малосилий. Сл. Мартовая, Харьк. г. 

Вироблювання, ння, внработка, 
обработка. Енергія живої матерії, 
впявляетцп в вироблюванні (із спожи¬ 
вання їжи) жнвотпою тепла. Віетиик 
життя і знання, 1914, І, 23. 

Виробництво, ва, внрабогка, об- 
рабоіка, мануфактура, продукція. 
Треба порушитгі справу про догляд 
громадсьгепх органів над промисловістю 
та виробництвом. Народная Жнзнь, 
Екатеринославь, 1918, № 193. 

Вирождати, не давать ешш, обез- 
силивать, ослаблять. Тепер найдено 
багато способів ослабляти і вирожда- 
ти заразних мікробів, годуючи г'і ви¬ 
ховуючи їх при незвичайних для них 
умовах корма, гпепла, світла і добу- 
вамгі гггаким чином меньгие і біліше 
ослаблені, або й зовсім вже не шкод¬ 
ливі породи їх. М. Левицький, Лі¬ 
карські поради, Спб, 1913, 18. 

Вирожденець, ця, дегенерать. 
Досліжено, що межи всіма племенами 
людсьюшгг, де далі все більгиеродиггхця 
вирожденців. Рідний Край, 1909, 
№ 16, 12. 

Внрождбння, ння, внрожденіе. За¬ 
кон причинносгпи, спадковість, виро- 
ждення—от наші нові боги. Л. Укра¬ 
їнка, Нова Рада, Київ, 1908, 394. 

Вирозуміння, ння, уразумініе, 
гіониманіе. Радивиловскій, Вінець 
Христовь, Кіевь, 1688, 280; Величко 
Літопись, Кіевь, 1851, І, 300. 

Вйрост, ту, совершенноліїіе. До 
виросту не запрягай лота, то й буде 
з бю кмь гарний. Слоб. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у., М. Лободовскій. 

Вирувйтися, навиваться вь раз- 
ння сторони. Вона там, тая річка 
(Нальчик), уся гпо туди, то сюди 
вируетця.—Це що ж воно, гцо таке 
„вирустцп"? Крутитця. С. Черма- 
лнкь, Екатер. г., Маріуп. у. 

Вирьяний пли верьяний, румяний, 
Я вас викликаю з Богом із рук, із 
ніг, із жил, із иажил, із вирьяного лиця. 
Я виговорую із рук, із ніг, із верьяного 
лиця... С. Басовь Куть, Волнн. г, 
Ровен. у.; м. Моиасшрище, Черни- 
говск г., Ніжин, у. Малинка, Сбор- 
никь матеріаловь, Черниговь, 1902, 
223, 227. 

Вйряд, ду, снаряженіе. Як убгі- 
рають небіжчика, то те зветця гзбо¬ 
ром,, нарядуваиням, або посліднім ви- 
рядом“. Етноґрафічний Збірник, 
Львів, 1912, 309. 

Вйряхуватися. вибраться. Бились 
у хаті, а шо ще вирахувались у двір 
та ще й пгам давай битьг(я. Три- 
полье, Курск. г., Судж. у. 

Вйсадити, виставить, вислать. 
Воєвода витебскій, для разбора тя- 
жущихся князя Виденицкаго ижеии 
его сь бояриномь Олехновичемь, 
вмісто личнаго нрисутствія, „ви¬ 
садив" городничаго господарскаго, 
намістника своего и своего же 
маршалка. Любавскій, Областное 
діленіе и містное управленіе Ли- 
товско-русскаго государства, М., 
1893, 814. 

Висажбний, внетавленннй, пред- 
ставленннй. Діло зто разбиралось 
судьями „висажонимии оть вели- 
каго князя Александра. Любавскій, 
тамь же, 320. 

Вйсвист, ту, висвисть. Плющ, 
Твори, 1911, І, 152. 
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Вйсвобожени й, освобожденннй 
(изь турецкой неволи). Зварнипкій, 
Источнвки для исторіи запор, коз., 
1903, І, 616. 

Висвобожбння, ння, освобожденіе. 
Висвобоженне людей з неволі по- 
ганской. Радивиловскій, В'Ьнец'ь 
Христовт>, Кіевг, 1688, 375, 508. 
Иебожчпк Мазепа удався в оборону 
иаяснійшого короля его милости 
піведского для висвобоження тоей 
же отчизнн з под тяжкоі’о ярма 
московского. Зваршіцкій, Источ- 
ники для исторіи зап. коз., І, 1026. 

Виселення, ння, внселеніе. ІІОЛЬ- 

скі вмісти садовили па палі тих, хто 
підмовляй на виселення. Дорошенко, 
З минулого Катеринославщшш, 
1913, 58. 

Висйджування, ння, внсиживаніе. 
Па Валуйщині мажуть птичі яйця 
оливою, фарбують і знов мазнуть, а 
потім уже підсипають під птицю для 
висиджування. Динарів, Чорномор¬ 
ські казки й анекдоти, Катерино- 
дар, 1896, 42. 

Вйсидна, ни, внсиживаніе вт. 
арестном-ь домі, холодной. Він су¬ 
дився за кражі і був па ьисидці. „Село", 
1910, Лі» Зо, СТр. 7. Хведоро, а де ж 
тві/й чоловік? — II 00112)0зі на висадці. 
С. Любямовка, Екатер. г., ІІовом. у. 

Висилений, обезеиленннй. Та земля, 
яка не була висилена, то хоч і обробка 
була недбала, проте врожаї бували і 
добрі. Рильський, Сільські пригоди, 
СПБ, 1905, ЗО. 

Висипнйй, сшіной; висипна хво¬ 
роба. Наші діти змалку ніколи не 
хворали ніякими висипними хворобами. 
С. Богачка, Полт. г., Мирг. у. Ви¬ 
сипний тіф, висипна хвороба. М. Ле- 
вицькій, Лікарські поради, СПБ, 
1913, 2, 4. Вістник життя і знання, 
1914, V, 201. 

Висівки, вон, мелкія зерна, па- 
дающія сквозь ріпіето. Філологич- 
нпй збірник памятя К. Михальчука, 
Кнїг, 1915, 114. 

Вйсівчатий, внсЬянннй. Виеівчата 
шолудь, хвороба у животин,: струпики 
безперестанно злуїцуютця й містини 
роблятця ніби присипані висівками - 
„висівчата шолудь”. Корольов, Вете¬ 
ринарні поради, СПБ, 1910, III, 17. 

Висідйти, внсажвватьея. Вам за¬ 
раз висідати: Дубно зараз буде. „Село", 
1910, № 39, СТр. 4. 

Висік&нець, ця, франть. Це що 
за висіканець у такий куций наряд 
вирядивсь? Миронолье, Курск. г., 
Судж. у. 

Висіння, ння, внсйніе. С. Липцн, 
Харьк. у. 

Висіти, вішення, ння, роді> игрьг 
или забавн вть Галиціи и Угорщині) 
на „поеіджінні" у тіла иокойника. 
Один стає біля печі, держим ця ^руками 
за жердку і каже: „Я вишу “ Присутні: 
„На когої“ „На” (імя дівчини). Її 
силують, щоби йшла цілуватися з тим, 
що „висів”. Вони цілуютцп. Тоді вона, 
держачись жердки каже: „Я виту”— 
„ІІа кою?”—„На” {імя мужчини). 
Етноґрафічний Збірник, Львів, 1912, 
239, 274. 

Висісти, висадиться. Одній (пар¬ 
тії) пощастило висісти па берег і 
навіть розбити кілька тисяч англій¬ 
ського війська.Дорошенко, Оповідання 

| про Ірландію, Київ, 1907, 27. 

Вйсказ, зу, разскаа'ь. Чув я шакиіі 
| вйсказ. Етноґрафічний Збірник' 
! Львів, 1912, 224. 

Вйсказати, виговорить, внска- 
зать. Він не може враз вис казати 
ус'сго, бо у грудях у йго болить. Сл. 
Мартовая, Харьк. г. Волчаиск. у. 
М. Лободовскіп. 

Вйсквернити, внгіачкать, осквер¬ 
нить. Висквернив его так, то то був 
страшний, а то ще страіинійше опав. 
Харьк. г., Купян. у.. Етнографич. 
Обозрініе, Москва, 1892. XIV, 72. 

вискирятися, осклабляться, ули¬ 
ваться, показнвая зуби, виясняться. 
А він еге з нами та так вискирлвся 
гарно!... То хмарно, то вистриг»ця 
сонце! Сл. Миртовая, Харьк. г , Вол- 
чанек. у. М. Лобороненій. 
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Вйскік, на, прмясокь. Як поступав 
вечір, вони зскакували з дерев, просі» л- 
/али руки, просячи їжи, а потім вті¬ 
кали дивними вискоками. Сірий, Нел- 
ло та ІІатраш, Київ, 1909, 52. 

Вйскокнути, внскокнуть. Відбіг 
назад іще дальше, як підскоче, вискок- 
нув аж до царівни (Іван Дурний). 
Гребишок, Татови казочки, СІІБ, 
1908, 40. 

Вйскоком, нар., внскакивая. Зо- 
рочка полетів вискоком по вигоні. 
Основа, Одесса, 1915, II, 88. 

Вйскочка, ки, пространство между 
двумя дослідними перегородками 
вь „гарду" для ловли риби вь рікі 
или ерикі. Украинскій народь, 
Петрограді., 1916, ІГ, 461, 462. 

Вйслабуваний, отболівшійся. Ді- 
дупччку наш старенький, слабесень- 
кип! і впробляний, і виокураний і ви- 
їлабуваний' (Причитанье наді, умер- 
шимь'. Наволочі), Кіев. г., Сквир. у. 
Етноґрафічиий Збірник, Львів, 
1912, 125. 

Виславлення, ння, прославленіе. 
С. Капуливка, Екатер. з*. Такь же 
Радивиловскій, Вінець Христові., 
Кіевь, 1688, 118. 

Вйслі ролі, вислня качели. Гелі 
бувають вйслі і круглі; вйслі—це дошка 
з віревками, привьязапими до перекла¬ 
дини, положеної до двох ставте, а 
круглі—деревьяпі мюльки, які обго- 
няютцп навкруг через перекладину, що 
положена поверх двох стовпів. С. За- 
лимаїгь, Воронежск. г., Бирюч. у. 

Вислідувати, идти по олідамь. 
Ми її вислідували по снігу, куди де¬ 
рево повезли украдене із лісу, та як 
на дорогу з> їхало, нема сліду. Слоб, 
Мартовая, Харьк. г., Волч. уізда, 
М. Лободовскій. 

Вислобокий, сь отвисшимп бока¬ 
ми. Вислобокий віл несильний. 1 нею 
один бік висе, а другий порожній. 
Тамі. же. Чикаленко, Розмова про 
сільське хазяйство, Спб, 1910, II, 12. 

Вислогубий, сь отвисшей губой 
(о человікі, собакі, старой лоша- 
ди). Вислогуба баба, вислогуба кобили. 
С. Новий Кодакь, Екатер. у. 

Вислоус, са, сь отвислнми уса¬ 
ми. С. Лоцманская Каменка, Екат. 
уйзда. 

Вислув&тий, вислобокій. Впслума- 
тнй віл, вислувата корова, вислувапни 
коняка. Сл. Старо-Салтовь, с. Мар¬ 
товая, Харьк. губ., Волч. у. 

Вислухування, ння, внслушиванье. 
А розстебнися, друже, сказав ему лі¬ 
карі, показуючи на лейбик і добува¬ 
ючи свою дудочку для вислухування. 
Степ, Одесса, 1916, 52. 

Вислюг&ти, шататься сь міста 
на місто безцільно, ничего не ді¬ 
лять. Впслюгає сюди та туди та ото 
і есе его діло. С. Мануиловка, Екат. 
губ., Новом. уізда. 

Висмикування, ння, вндергиваніе 
(соломи, сіна}. С. Солиц., Харьк. у. 

Вйсмичон, на, пучокь вндернутои 
соломи или сіна. Кіев. губ., Зтно- 
графач. Обозріпіе, 1894, XX, 168. 

Вйсміх, ху, вьтсміпнліп.е. Вуч-с 
збіжатця з двох, або трех крамнин,>. 
і візі.путь тебе на висміхи, так що іі 
сам уже станеш подумувать, що мо же 
іг справді я такни „дурак", як вони 
кажуть. Сл. Лнпцн, Харьк. у. 

Вйсновок, на, виводь, заключеніе. 
З цею тверження зробимо свій оста¬ 
точний висновок. Український нау¬ 
ковий збірник, Москва, 1916, II, 841. 

Вйснути, взвизнуть. Грицько знай¬ 
шов крижину і кинувся зразу на пе¬ 
реріз собаці: пошпурив криж-ину і влу¬ 
чив. Собака тихо й коротко виснула, 
звернула в бік і подалася хутчій. Ва- 
сильченко, Циганка, Катеринослав, 
1912, 33. 

Високодержавний, внеокодержав- 
ннй. Зварницкій, Источпики для 
псторіи зап. коз., І, 844. 

Висонодишнорув&ти, ВеЛВКОМЗ’Др 
ствовать, високоумничать. Словарь 
кпижной малорусекой річи XVII в., 
Кіевь, 1889, 15. 
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Висонодушний, внсокодушнніі, 
великодушний. Вона спочула ганебну 
оту своєї нікчемпости перед таким 
внсокодуніпнм, учинком. Старацький, 
Безбатченко, Нова рада, Київ, 1908, 
128. 

Високоіменйтий, внсокоименитий. 
Зварницкій, Источники для исторіи 
зап. коз, І, 927. 

Вйсонол, ла, соколі) (?). Дружка 
на тонку стояла, з боярином часту¬ 
вала: ти, боярину—білозірочку, поча¬ 
стую тебе, с,исоколочку (свадебная 
пісня). С. Ольхи, ІІолт. г., Золот. 
уізда, Зтнографаческое Обозрініе, 
XXXIX. 

Високоморальний, ВИСОКО- і 
нравственний. Кримський, Повіст¬ 
ки т ескізи, Коломия і Львів, 1895, 
191.' 

Висономірря, рря, ВНСОКОМІрІе, 
надмоиность, А. Тесленко, 3 книги 
ЖИТТЯ, Київ, 1912, 105. 

Висонопарний, високоиарящій, ви- 
сокопарніи крила орла. Зварницкііі, 
Источники для исторіи зап. к-овь, 
1903, І, 826. 

Висоноповелйтельний, внеокопо- 
велитедьннй. Доношеніе представ¬ 
лено к внеокой резолюцій его сія- І 
тельству, графу ясновельможному І 
внеокоповелительному г-иу гетьма¬ 
ну. (К. Г. Розумовскому). їрудн ! 
Черниговскаго Комитета по устрой- 
ству XIV археол. сьізда, 1908, 161. 

Високорйдісно, нар., внеокора- 
достно. Куліш писав до сю (Шев¬ 
ченка) високорадіпо. Рідний Край, 
1909, Л» 1, 10. 

Висонородний, внеокородннй. Чо¬ 
му ж твоя високородна пані мене, свого 
раба, не втианувала, як намірялась?. 
Л. Українка, Твори, І, 83. 

Високоуміе, ія, надменность, ви- ; 
сокоміріе. Величко, Літопись, Кі- ' 
евть, 1848, І, 357. 

Вйспа, пи, бугорг. Філологічний ; 
збірник памяти К. Михальчука, : 
КИЇВ, 1915, 144. 

Вйспати. 1) Проспать. Я усю ніч 
виспав не прокидаючись. Сл. Марто- 
вая, Харьк. г., Волч. у., М Лобо- 
довскііі. 2) Виспать. Я оце виспав 
вам такс слово. Сл. Липцн, Харьк. 
уізда. 

Виспівач, ча, воспіватель, пііведд». 
Сл. Цвиркунн, Харьк. у. 

Вйсранка, ки, груша или яблоня, 
внроешая изт> сімячка, проглочен- 
наго челов’Ьком'ь вмісті сь гру- 
шей или яблокомь и вншедшаго 
потомі) вмісті сд> каломг при 
испражненіи. Повсемістно вт> гу- 
берніях-ь Харьк., Екатерин., Полт. 
и др. Хто її цю грушу тутечки ко¬ 
ло дороги садив?—Та це вйсранка. 
С. Капуливка, Екатер. у. 

Вист&аа, ви, крнша надд, воро¬ 
тами клуни. Д. ПшилЄгь, Варш г., 
Гроец, у. (Украинское населеніе). 

Вйставка, ки, вивіска. У одного 
папа украли касу з датами. Він йде 
до виставки (вивіски)—„зиагор" (т. с. 
написано на внвискЬ: „Знахор".) 
Гніди'гь, Матеріали но пародіюй 
словесности, Полтава, 1916, IV*, 2о. 

Виставляння, ння, виставка. Ви¬ 
ставляння вуликів з бжолою можна 
робити тоді, як дерево уже почне 
викидати бруньки. С. Солнцевка, 
Харьков. у. Такте, Радивиловскій, 
Вінецт. Христовг, Кіев-ь, 1688, 375. 

Виставнйй, виставочний. Ці бики 
виставні. С. Красний Кугь, Екате¬ 
рин. г., Верхи, у. 

Вйстаріти розум, вижить, витра¬ 
тить ум"Ь, ослабіть огь старости 
умомть. Ви, діду, уже давно висша- 
ріли розум, то сидіть собі краще 
на пічі і в це діло не вмикагппесь. 
С. Солоиое, Екатер. у. Я не йду на 
сход бо кажуть—„@вмен старик гуже 
й розум вистаріеи. Сл. Мартовая. 
Харьк. г., Волч. у, М. Лободовекій. 

Вистаровуватися, стараться. На 
лави та на полицю вистаровуеатпсь 
буде не поспішаючи. Кіевск. г., Чи¬ 
гирин. у., Український етногра¬ 
фічний збірник, Київ, 1914, І, 41. 
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Вйстапка, вйстепка, вйстепка, степ¬ 
ка, ки, ішаче, кліть, пудкліть, ті, 
стопка, издббна, ки. Особое малень- 
кое зданіе, какь бн клітка вь сі- 
няхь. Оно состоить изь низенькаго, 
квадратнаго бревенчатаго сруба, 
висота котораго не достигаегь даже 
до подошвн кровельннхь крокві). 
Крнша его плоская и состоит'ь изь 
Т0ЛСТНХ1) досокь, поверхть кото- 
рьіХ!) положені) слой ГЛИНЬІ. Вь 
степку изь сіней ведетг дверь СІ. 
косяками настолько низкая, что 
черезг нее можно пройти или 
СИЛЬНО изогнувшись, ИЛИ П0ЛЗК0М1). 

Назначеніе степки сохранять вг 
зимнеє время картофель, капусту 
И другія 0В0ЩИ. Ві) Овручскомі) и 
Житомирскомі) у. исібпна, вйстепна, 
пли здббяа,—постройка, непосред- 
ственно примнкающая кгь хаті сь 
нередняго ся фасада, внходящаго 
на улицу, обнкновенно подь одну 
сі. ним'ь крншу. ІІиогда она, со- 
храняя то же названіе, стройтся и 
отдільио оті. хати; вь ней сбере- 
гаются огурцн вь „діжках", капу¬ 
ста вь зимнеє время, а літомь— 
молоко. С. Городець, м. Домбро- 
ішда, с. Немовичи, Волнн. г., Ро- 
вен. у., с. Б. Цепцевичи, Луцк. у., 
с. Бараши, Житомир, у., с. Кацов- 
іцина, Овруч, у. 

Вистежити, вислідить. Він ею ви¬ 
стежив і там же й накрив. С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Вистежування, ння, внеліжи- 
ванье. Плющ, Твори, 1911, І, 09. 

Вистерегтися, остерегаться. 
Зварницкій, іїсточники для исторіи 
зап. коз.. II, 1090. 

Вйстілка, ки, тонкая ремневая, 
или лубковая настилка, которую 
кладуть іюдь подошву сапога. Фі¬ 
лологічний збірник намити. К. Ми- 
хальчука, Київ, 1915, 144. 

Висторочуватися, виявляться, 
виходить, вилазить. Тим чаедм крізь 
віхолу стали висторочуватися з Соку 
великі дерева. О. Пчілка, Оповідання, 
Київ, І, 1907, 13. Тоже, Молода 
Україна, 1911, 3, 21. 

ВЙСТОЯНИЙ, вистоявшійся. Бі¬ 
жать коні, бо вистояні, та й гладкі 
та здорові. Пр:.скурівна, Од сіна 
до соломи, Київ, 1913, 19. 

Вйстояти, висохнуть, испаритьея, 
А-ну лишень принеси міні лікаретво, 
отам, знаєш, у пляшці,—Та воно уже 
давно вистояло; у тій пляшці саме 
дно. С. Никольское, Екатер. у. 

Вйстриб, бу, внпрнгь, скачекь, 
прнжокь. Воно завсігди ухилястцн 
від теми, робить несподівані вистреби, 
повороти. Винниченко, Промінь, 
1917, М 3-4, стр. 11. Мені довелося 
бачити ті дивовижні впетриби, що 
витівав скарбгвничий на столі. Мо¬ 
лода Україна, 1911, Лї 9, стр. її. 

Вйстройка, ки, сооруженіе, по- 
стройка. До вистройки (нової церкви), 
можете постояти (стара церква). 
Документи 1773 г., изь січ. архива. 

Вистругййло, ла, человікь вмео- 
каго роста, но очень тонкій. А він 
такий вистругайло,—тонке, високе, 
як шпичка. С. Повни Кодакь, Екч- 
торин. у. 

Вйструнитися, внтянуться вь 
струнку. Москаль виструпувея перед 
полковником, немов аршин проковтнув 
С. Сурско-Михайловка, Екатер. у. 

Вистукувати, внетукивать. Село 
Звонецкое, Екатер. у. 

Вйступок, на, преступленіе, гріхь, 
беззаконіе. Жадиого виступку предь 
Богомь не маси такь мерзкого, якь 
зь прошлнхь гріховь кождому ЗІ. 
нась отпущенинхь, чрезь припом- 
ненне оннхь и знову пополненіе. 
Радивиловскій, Вінець Христовь, 
Кіевь, 1688, 20, 274, 494. Словарі. 
книжной малорус. річи XVII віка, 
Кіевь, 1889, 16. 

Вйступство, ва, виходь, удиленіе, 
переходь вь другое подданство. 
За гріх наш н вйступство чрез 
изміну ставшеєся мн иміемо ка¬ 
ятися. Зварницкій, Источники для 
исторіи зап. коз-овь, II, 1094. 

Виступчастий, внстугшощій, ви- 
дающійея впередь, внходящій впе- 
редь. До нею вів довгий ппрільчасмий 
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коридор, далі йшла висока кімната 
з внетупчастою стелею. Ростовцев, 
Давно минуле нашого півдня, Пет¬ 
роград, 1916, 11. 

Вйстя, тя, внступленіе, виступі.. 
Словарь книжной малорусек. річп 
XVII в., Кіевт., 1889, 16. 

Вйсувна. ни, вндвпжной ящикь. 
А дсж той ніж лежить?—А отам, 
у столі, у тіеувці, одсунь, то іі найдеш. 
С. Вссслое, Харьк. у. 

ВЙСХОДЯТИСЯ, ПОДНЯ'ГЬСЯ (о ТІСТІ, 
сімснп). Жінка ею важка, низька, 
широка, як печериця, товста, ситень¬ 
ка, неначе от-от репне по середині, 
як та паляниця, що висходилась через 
міру. Нечуй-Левіцькпй, Повісти, 
Київ, 1914, IX, 43. Коли насіння ви- 
сходитця, можна полити. Рілля, Київ, 
1913, № 11, отр. 26. Найкраще бра¬ 
ти на зяблю зараз після жнив ще по¬ 
між конами і зараз заскородити бо¬ 
ронами, щоб висходився овсюі та инче 
сміття. Чивалеико, Розмова про 
сі іьське хазяйство, СПВ, 1910, і, 12. 

Вйсшість, висшости, високая сте¬ 
пені.. Нехай собі всякі філозофи глу¬ 
зують, називають це скотячою силою, 
нехай собі з виглядом висшости поти¬ 
скують плечима, а він не може одмо- 
витись від цеї скотячої сили. Вйніш- 
ченко, Літературно-Науковий Віст- 
иик, Київ, 1917, II—III, і88,Также 
Рідний Край, 1909, № 37, 10. 

Висючий, висячій. Висючі .мазниці, 
вимазані детем. Уманець, Тарас 
Бульба, Одесса, 1910, 53. 

Витав банитися, вилізгь. Козюра 1 
ви-таранамівся на нари, сів за плечима \ 
Крути порога н слідкував, щоб ггюп не і 
бресав Проміні., Москва, 1917, VII, 
VIII, 18. 

Вйтворний, затійливнй, непу¬ 
сті; енний. Радивнловскій, Вінець 
Христові), Кіеві), 1688, 447. 

Витворність, ти, исчезновеніе, 
прекращепіе, изсяканіе творчества. 
Під сю хвилину тверезого, діяльного 
жигитя згине розвгетця кудись ота 
неоолуга, інгілокрова творчість, або 

краще сказати, ■лапворність нової по¬ 
етичної школи „футуристів“. Рідний 
Край, 1915, № 3, 8. 

Вйтворно, нар., внчурно. Ду-ме 
витворно зроблено; простійте було б 
і дешевте і краще. Сл. Томаковка. 
Бкатер. уізда. 

Вйтерп, пу, терційье. Траплястця 
іи-оді й тс, що коли цицьковг сосочки 
порепаютця, то мити не мас вигперпу 
від болю, коли пробув годувати <>и- 
тину. Задера. У дитини головка 
болить—у матері серце. Спб, 1905, 
26. 

Вйтинюхати, вилопать, сожрать. 
Вигттюхав увесь борщ. С. Капуливка, 
Екатер. уізда. 

Витйраяка. ки, иначе терниця, 
ткацкое орудіе, трепало, служащес 
для дальнійшаго (послі „ломанки“) 
очиїценія волокна оті. кострицн. Ку- 
старнне промисли ІІодольекой губ. 
КІЄВ1), 1916, 142. 

Витирйчка. ни, 1) Тряпка для ви¬ 
тираній. С. Звонецкое, Екатер. у. 
2) Бок'ь еиичечной коробки, о ко- 
торнй зажигаюті) спичкп. Кубань. 

Вйтівно, нар., затійливо. Волосся 
було зібрано якось дуже пишно і ви¬ 
тівко, зовсім не гпак, як завсігди. 
Н. Кибальчич, Основа, Одеса, 1915, 
II, 66, 

Вйтічки, чок, вилазки. Величко, 
ЛІ'ГОПИСЬ, Кіеві), 1851, II. 430. 

Вйтішити, виняньчить, внкор- 
мить. Подарувала невістці тітка 
телятко; ми ею вигнітили,—уже іі 
телиця гарна стала. Он. Миртовая, 
Харьк. ]\, І>олч. у., М. Лободовскіп. 

Вйтлумити, вигнать, видворить. 
Ні, ні.' гпебс я пісидче вптлумлю, а не 
її, примовляє мій песиголовець. Крим¬ 
ський, Повістки і ескізи, Коломия 
і Львів, 1895, 64. 

Витовкти, видолбить (урокі., сло¬ 
во, молитву). С. Двиркунн, Харьк. 
уізда. 

Вйтолкувати, витолковать, втол- 
ковать. Кримський, Повістки і ескі¬ 
зи, Коломия і Львів, 1895, 111. 
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Вйтоннти невід, штянуть неводі» 
изь прорубн, изг-подо льда. Як 
витопили невід, аж він порожній: не¬ 
ма а ні жодної рибини. Сл, Марто- 
вая, Харьковск. губ., Волч. уізда, 
М. Лободовскій. 

Вйтонна, ки, внйма, прорубь во 
льду вь зимнеє время на рікі для 
ловли рнбн. М. Мирополье, Курск. 
губ , Судж. у., см. слово „Затонка". 

Вйтонон, на, місто, откуда внтя- 
гиваюті» рибу изг-подо льда. См. 
слово „Затонка". Сл. Нижняя Пи- 
еаревка, Харьк. г., Волч. у. 

Вйтоплення, ння, окончаніе при¬ 
готовленій ПИЩИ. Після вйтоплення 
я піду на річку сорочки прати. Сл. 
Мартовая, Харьков. губ., Волч. у., 
М. Лободовскій. 

Вйторолити очі, смотріть исну- 
ганно. Сл. Мартовая, Харьков. г., 
Волч. у., М. Лободовскій. 

Вй точити, витратить, издержать. 
Тедн тое все (присланння деньги) 
на расходн войсковне виточили. 
Зварницкій, Источники для исто- 
ріи зап. коз., 1903, І, ПО. 

Вйточни, чон, порченнй горох?», 
которнй остается послі „внтачи- 
ванія" ст> него на решеті хорошаго 
н цілаго гороха. Філологічний 
збірник памяти К. Михальчука, 
Київ, 1915, 144. 

ВИТриб&ЛИ, ЛІВ, спорі» (?). Па», 
суччої віри дочка ще й на витрибалп 
з матірью стає. С. Хорошки, Пол- 
тав. г., Констан. у. Дід Матвій Не 
солоналокша. 

Витривал, ла, открнтое, нитімт» 
не защпщенное місто, обвіваемое 
со всіхі» сторона вітромі». Поста¬ 
вив хату на витривалі, за селом; 
батько давав ему місце у селі, а він 
тою не схотів і поселився на витри¬ 
валі: стоїть хата на всі чотирі вітри. 
Натури ні», Черниг. г. 

Витривалий, видержаний, точний. 
Це гомеопатія в самому витривалому 
стілі. Банківський, Збірник, Київ, 
1910-1912, 151. 

Витрикуш, ша, атиторт», церков- 
I ний староста. Літопись Самовидца, 
І Кіеві», 1878, 378. Вт. Руеско-мало- 
I россійскомт» словарі Тимченка 

„витрикуш"—гасильщикі», 73. 
І Витриманість, стч, видержка, 

ностояиство, твердості». Засів, 1912, 
Хе 12, стр. 119. 

Витрібйси, СІВ, видумки. ІірИХ'і- 
ТП. Як би мені і»а до енна грошей, їв 
би я те що хотів: сало і ковбаси, і 
•чахопю і тараню,— панські витрібаси. 
Изт> народних!» „приказок". Д. Бо- 
годарг, Екатер. і1., Алекс. у. 

Витріоль, лі, сірная кислота. Дуб¬ 
няк. Російсько-український слов¬ 
ничок, Кобеляки, 1917, 34. Адамен- 
ко, Медіцинський словничок, Моги- 
лев, 1917, 9. 

Витрішнйй, нучеглазий. Етно¬ 
графічний збірник, Львів, 1912, 290. 

Вйтрубити, пробрать сіно ’илп 
солому такі», чтоби по с.рєдині 
вороха полупилось до основаній 
углублеиіе ві» виді труби. Як Хргг- 
сшос заховався од жидів в ясла, а ко¬ 
била Его витрубила (пробрала сіно 
до дна). Харьк. г., Купян. у. Зтно- 
графическое обозріиіе, 1899, ХЕ— 
ХІЛ, 290. 

Витрубляти, витрублять, держать 
трубой. Ич анахтемська кішка, як 
хвіст у гору витрубила!.... А капати 
як повитрублялись од води! С. Люби- 
мовка, Екатер. г., Новом. у. 

Вйтрутитися, обезспліть. Він 
схуд увесь, витрутивсь, ледве хоОе. 
С. Кулебивко, Екатер. г., Новом. у. 

Вйтрюхати, отойтн, причти ві» 
себя. Сів па лаві, вишів чарку го¬ 
рілки, закусив, або й так наївся... 
Бідний вгипргохов!.... Кіевская Ста¬ 
ріша, 1905, іюль—авгуеті», 147. 

Витушка і її частини: перехре¬ 
стя, шпеник у перехресті, привід, 
чотирі коники і чотирі у кониках 
кілочка. Батурині», Черниг. г. 

Витяжина, ни, узкій, небольшой 
протока» изі» ріки вт» сторону, ко- 
торий образуеть острові», обходить 

і его и снова вт» ту же ріку впа- 



Витяжки—Виходка 103 

даегь. Такой же проток*, но боль- 
шой и широкій, назнвается з&річок. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у., 
М. Лободовскій. 

Витяжки, ків, зкстрактт), апте- 
карскій термпігь 

Виучка, ки, внучка, мушгровка. 
Виучку чудову мас хор: зірки то пг- 

<Чймаютця, 'то опугкаютцп хвилею, 
як один голос ллютця зграйними окга- 
митними тонами, часом лупають, 
шмграюин десь далеко, як орган у 
просто}., ому . грамі. Рідний Край, 
1909, 39, 17. 

Виучування, ння, внучиванье- 
('. Тростянсць, Снят. пов., Етно- 
ґрафічнпй збірник, Львів, 1912,25. 

Вйфарбуваний, внкрагаеньїй. 77о 
навьязував на хвости (волів) мало не 
по снопу сифарСуваної у всякі колгрп 
соломи. Барввнський, Нариси й 
оповідання, Полтава, 1907, 26. 

Вйха, хи, тоже, что бех, раст., 
бішеница, Сіспіа хігова. С. Фалі- 
евка, Хоре. у. 

Вйхалка, ки, родт> дітской игру- 
шкп; тоже, что гойдалка. Кіевская 
Старина, 1904, іюль—августг, 80. 

Вихарчувати, издержать, окість 
харчи, продовольстві!'. Що у нас 
дуло—хліб, пало, тараня—-усе за тиж¬ 
день вихарчували. С. Вербкн, Ека- 
терпн. г., ІІавл. у. 

Вихвалення, ння, внхваленіе, нро- 
славленіе. Которни ясь бн то бнли 
німими? Тни, которни не отвер- 
заюгь усть свонх* на внхваленіе 
Божеє. Радивиловекій, Вінецт> 
Христовг, Кіевг, 1688, 152. 

Вйхвальний, хвастовеков. С. Ка¬ 
ну ливка, Екатер. у. 

Вйхвальність, ти, хвастливость. 
Тамг-же. 

Вйхвально, наріч, хвастливо. І 
Тамь-же. І 

Вихвастуватися, Бнхгастнваться. ' 
Но іі деж гине, вплвасшувивсл ему, що 
я дугсарь, і садоводство, і риболовство 
власне маю. Сніп, 1912, IV, 5. ! 

Вихватень, тня, легкое одіяніе, 
которое наскоро можно на себя 
набросить и „вихопитися із хатп“. 
Батуринь, Черниг. г. 

Вйхвиснути, внхлестнуть. Він 
’іхав верхи по густому лісові, так ііму 
вихвиенуло цілкою одно око. С. Куле- 
бивка, Екатер. г.. Новим у. 

Вйхвоськати, і) Внпрсснть, ви¬ 
молить. Тиї та осі, тиї то сег та 
таки й вихвосьтав’у жінки горілки. 
Д. Богодарт», Екатер. г., Алекс. у. 
2) Вндудлпть, випить. Так цілу 
пляшку до останку гг ви хвоє ікав (го¬ 
рілки). Д. Бодаковка, Полтав. г., 
Миргород, у. 

Вихилясто, наріч., кзгибисто, 
нзвивисто. Як жайворонки весело і 
вихилясто виводять співи тиняю7 
Плющ, Твори, 1914, І, 6. 

Вйхід, ду, явлеиіе, в* театрі, на 
сцені, а не „ява“. І. Нечуй-Ле- 
віцький, Грамматика українського 
язика, 1914, Г, 90. 

Вйхідна, ки, отхожее місто. Ук- 
раинскій народ*, ПГД, 1916, II, 534. 

Вйхілен, ну, рослий лент>. Не роди 
І Боже) лей, а роди вйхілен. Кіевская 
Старина, 1903, февраль, 217. 

Вихлювати, своднпчзть. Та вона, 
бачите, ему дівчат, які тут були у 
нас найбравігці, вихлювала, через тс і 
хазяйкою стала, а далі ото кінець 
хутора він їй і грунт дав. Д. Бода¬ 
ковка, Полт. г., Мирг. у. 

Вйхованиця, ці, воспитанница, 
Кіевск. г., Зтнографаческое Обозрі- 
н’е, 1894, XX, 158. 

Вйхователь, воспитатель. Крим¬ 
ський, Повістки і ескізи, Коломия і 
Львів, 1895, 5. 

Виходечки, ків, крнльцо. 0. Да¬ 
вид*-городок*, д. Хоре/ь, Мписк. г., 
Мознр. у. 

Виходжання, ння, вихожденіе. 
С. Томаковка, Екатер. у. 

Вйходка, ки, внход* (?) На дворі 
на ви ходці, лежить камень, сі в ка 
мені гроші. Д. Оссова, Сідлецк. г. 
Радинск. у. 
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Вйходка, ни, проходка. А де пан? 
Іітли у єиходку. С. Бузовка, Ека- 
терин. г , Новом. у.; Словарь книж- 
иой малорусской річи XVII в., 
Кіевь, 1889, 15. 

Вйхранути, сохранить, соблкстп. 
Лона у мене одна—єдина, я її вихра- 
пув змалечку, як своє око. С. Ряс- 
ское, Полт. г., Кон. у. См. Слово 
„прихранутися“. 

Вйхрещення, ння, принятіе хри- 
стіанства не-хрпстіанвномь, Крим¬ 
ський, Мусульманство, Львів, 1904, 
253. 

Вихрйти, вихрить, оть слова 
„вихоре". Сегодня цілий день вихрило 
та стільки пиляки понаносило, що н 
дихати неможна. Кіевь, Куренівка. 

Вихрйти, говорится о свиньяхь, 
когда онй безь нуждн роють землю 
и во рту носять солому вь берлогу. 
О. уже кабан почав вихрити. Сл. Мар- 
товая, Харьк. г., Воїч. у. М. Лобо- 
довскій. 

Вихрйщувати, исправлять, пере- 
ділнвать крещеньемь. Як прийде 
додому із служби Семен та буде по 
салдацьки штокатп та лаятись, то 
ото треба буде сю вихрещувати. 
Сл. Мартовая, Харьков. г., Волч. у., 
М. Лободовскій. 

Вихровйй, вихровой. Вихрові 
Я.ЧКІ-, ямки, внкрученння внхремь. 
С. ІІокровское, Екатер. г., Ллек. у. 

Вихровйк, ий, чергь, поднимаю- 
щій вихрь. П. Мирний, Спокуса, 
Нова Рада, Київ, 1908, 87. 

Вйцапувати, вптзщить, Він ско<ь 
(якосі) відвернув і тою домовика ви¬ 
парував з хати. Етноґрафічяий збір¬ 
ник, Лі.ВІВ, 1912, 287. 

Вицвіт, ту, ВНЦВЙТЬ. С. СтрЬ- 
лечье, Харьк. у. 

Вицвітання, ння, вьщвітаніе. 
С. Богачка, Полт. г., Хорол. у. 

Вицвітати, вицвітать Леона.т 
довго иа сонці та й повицвітали (кра¬ 
шанки та писанки). Диканька, Пол- 
тавск. у. 

і Вйцебенити, внругать. Він її так 
І вицебенив, що вона уся червона, як 
І калина стала. М. Бол. Сорочинцм, 
| Полт. г. Мирг. у. 

| Вйцибнути, вискочить. Зінки мої 
поширшали, небі хтіли з орбіт внциб- 
нгути. Кримський, Повістки і ескізи; 
Коломия і Львів, 1895, 245. 

Виці’на, ни, річное судно. Ве¬ 
лично, Літопись, Кіевь, 1848, і, 116. 

Вйцяцькуватися, внрисоваться, 
намазаться пудрой, или білилом7> 
и румянами. Дивись як ця панна 
вицяцькувалась/ С. Звонецкое, Ека- 
тбрииосл. у. 

Вичавки, ВКІВ, вижимки. Викинь 
оті вичавки! С. Цвиркунн, Харьк. у. 

Виникнути, виткнуться, вьілізть. 
Як тільки яка вичакнешцн із кубла, 
то він запаз її по голові шаблею, і їі 
(гадюки) вже гі нема. С. Остаїтовка, 
Полт. г., Мирг. у. 

Вичахлий, остившій. Вичахле 
серце нерадо й милуванням гсохаиим 
■твоїм. Старяцький, Поезії, Київ, 
1908, 126. 

Вйчванка, ки, хвастовство. С. 
Цвиркунн, Харьк. у. 

Вйчбрпувати, внчеринвать. На- 
решпгі він вичерпує всі свої аргументи 
і в якійсь знемозі злякано дивитця па 
мене. Винниченко, Літературно-Нау¬ 
ковий Вістник, Київ, 1917, II— 
III, 191. 

Вйчесни, сків, остатки огь внче- 
енванія коиопли, шерсти, волось. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Вйчистна, ни, очистка Вичисшка 
хліва. С. Веселое, Харьк. у. 

Вичитання, ННЯ, Прочтеніе. З ви¬ 
чищання до нас от войска нашою до 
Коша прислагшого листа повтори увп,- 
домивиїися достовІ2)но, же неотступно 
сили непріятеліскія оного городи Та- 
ванскаго всяким павгьгпом своїм поган¬ 
еним добуваюгп. Зварнпцкій, Источ- 
ники для исторіи зап. коз,, І, 716. 
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Вичікувати, вижидать. їй вичіку¬ 
вала червоної залізничої ліхтарні в 
ночі, щоби кинутись на залізним і 
тини. Шлях, Москва, 1917, III, 13. 

Виполювати, очищать зерно оть 
полови. М. Петриковка, Екатер. г., 
Новом. у. 

Вйшарвати, внискать. Де тільки 
була захована копійчина, скрізь вп- 
гиарвала. Д. Водаковка, ІІолт. г., 
Мирг. у. 

Вишвйргувати, вншвиривать, 
внбрасивать. Положили (лисичку на 
віз) коло рибки, а та лисичка уже 
вишвиргус (рибку) із воза. Гнідичг, 
Матеріали по народной словесносте, 
Полтава 1910 ІУ, 14. 

Вйшенник, ка, тоже, что и степ¬ 
ная вишня. Р. їїиііеоза Раї]. Па- 
чоскій, Олисаніе растигельноета 
Херс. г., Херсоне, 1915, 171. 

Вишивання бувають: баранчикові, 
баранцеві, барильчасті. баси (всі 
квадрати): безчиена (крестики), 
букети (цвіти), вербовий лист, 
вилчаеті, або вирчасгі (вилки), во¬ 
лові очі (круги), виноград (зубцн 
гвоздикові, голубячі, або голуби 
(крестн), гребінчикові (зубья), жу¬ 
равка, зведенчаста (сложная), зем- 
ЛЮВиННЯ, Зірки, КЛЮЧОВй (ромби), 
КНИШЄВИЙ виріз (крестики), КоВ- 

ринка, колінчаста (спираль), ко¬ 
лискова (колесо), кудрявка, або 
кучерявкч (квадрати), л'літка (зем- 
ляника), овесень, овсякка, инакип* 
паслбн (зубцн), орликові, орлині 
крильця, перцівка (мелкія вилки), 
рак, ракові прутики (ромби), рожа, 
свиннча стежка, сливки (овали), 
соловини вічка (чоргочки и кре¬ 
стики), сосна (вітки), споюваний 
виріз (сложннй.) стовпики, хмарки 
(клинья ПО сбі СіОрОНН линів), 
хміль, хмелева квітка, хрестаті- 
човникови, чорномазі і яблучкові. 
„Вишивання'* спеціально на музк- 
ехихг сорочкахь бнваетг: лучка, 
ретяжок, свиняча стежка, хрестики. 
Кіевскяя старина, 1902, октябрь, 
77, 87. 

і 

Вишйннування, ння, разпродажа 
по мелочамг, вг розницу водви. 
Труди Черниговск. Комитета по 
> стройству ХІУ археолог, сгізда, 
1908, 159. 

Вишка, ки, вершина (треуголь- 
ника). Степовик, Арихметика, Пол¬ 
тава, 1909, ПО. 

Вйшки, шок, 1) Родг иалатей, 
устраиваемнхг надг задней ноло- 

! виной сіней изг жер де й, поло- 
| женннх’ь на поперсчннхг балках-ь 
і не для того, чтобн сділать сіни 
і теплими, а что< н образовать лиш- 

нее ПОМІЩЄНІЄ для разной хозяй- 
ственной рухляди. С. Немсвичи, 

і Волкн. г., М. Домбровица, Ровен. 
І уізда. 2) Чердакг, Д. Ролики, 

Волннской г., Засл. у. „Вишкп" 
| также устравваются и вг „клуні" 
і и вг „доовітні" С. Городокг, с. Цві- 
1 тохи, Волннской губ., Ровен. у. 
і 3) Дрючки или доски, положен- 
| ння вг сараі, на поперечкахг, 
і тді складаютг сіно, солому, їді 
| ночуютг иногда кури. Філологіч- 
і ний збірник пвмяти К. Михаль- 
I чука, Київ, 1915, 144. 

Вйшкребки, бон, внгребки, об- 
I метки. Сл. Старо-Салтовг, Харьк. 
і губ., Волч у. 
і Виш малювання, ння, внжиганье. 
і Корольов, Ветеринарні поради, 
і СПБ, 1903, II, 35. 

| Вишненик, ка, вишневая наливка, 
і вишневка. Зварнипкій, Источнгка 

дляисторіи зап. коз., 1903, II, 1975. 
і Вйшник, ка, валетг вг картахг- 
І Вг Споварі Гринченка (І, 201 
| слово „вишник" ‘ неточио переве¬ 

дено словомг „дама вг картахг" 
і и тутг же приведена ногозорка 
і изг Номиса: Хто, бач, вишник, той 

не король. Именно тотг, кто „виш- 
! ник", т, е. валетг, тотг и не ко- 
| роль. Дама, вг картахг у укра- 
! инцевг всегда називалась и на- 

знваетея „кралею". 
Вишнян, ку. вишневая наливка: 

куфа вишняку. Зварнпцкій, Источ- 
і НИКИ ДЛЯ ИСТОрІЕ зап. КОЗ., 1901, 

І 
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II, Ш5 Родг наливки, долучає- { 
мой оті> настоя вишень и сахару, І 
безг водки. Клиновецька, Страви і 
і напитки на Україні, Київ, 106. ! 

Вйшпарити, побить, внсічь- І 
Вишпарити поганця! небезпременно ' 
впшиирими ремінякою.' А, який ! Чер- І 
каеенко. Маленький горбань 6. 

Вишпортати, викопать. Узяв тру¬ 
па, заніс у комору, вишпортав яму, 
кинув трупа, присипав землею та 
діжу поставив на а,ему місці. Г. Журба, 
З життя, Одесса, 1909, ЗО. 

Виштовховувати, випирать, вн- 
талкпвать. Кожна річ, як її опуска¬ 
ти в воду, стос легшою, бо її випі¬ 
рне, виттовховус вода. Молода 
Україна, 1912, Ми, 18 ! 

Вйштрин, на, ругательное слово, | 
тоже, что „байстря" или „бай- ! 
(“.трюк", внібрачннй ребенокг. ! 
С. Солицевка, Харьк. у. 

Виштуковувати, шить такч> зко- 
номно, чтобн и обрізки шли ВТ> 
діло. У мене кравець шиє дома свиту, 
та так виптукевуе, щоб і шмато¬ 
чок сукна не пропав. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у., М. Лободовскій. | 

Вишукування, ння, внискиваніе. \ 
0. Звонецкое, Екатер. у. ' 

Вйшуміти, вийти, вискочить (о 
похмільі). В нем хміль не вншу- 
мев. Радивил вскій, Вінець Хри- 
стовг, Кіевч», 1688, 276. 

Вйшуркати, вибросптЦ ішшвн- 
рять. Так миттю за безціїїь і вн- 
шуркалн із скрипі. Рідний Край, 
1909, Хї 2, 7. 

Вишинелюзатися, хвастливо хо¬ 
дить В'ь проходку. Дивись як він 
вин инелюєтця! П”, неначе пан який! 
С. Юна ковка, Харьк. г., Сум. у. 

Вйшкварок, на, ругательное слово, 
которому придаетея значеніе вн- 
жиги, прожжоннаго, незаконнаго 
мальчишки. ІІч, чортів вишкварок! 
Підожди ти мені/ С. Солицевка, 
Харіьк. у., Це Марусин син? Еге-ж, 
Мару сип вишкварок, дівоцький виш¬ 
кварок. Д. Богодарг, Екатер. губ., 
Алекс. у. 

Вищання, ння, визжанье. Він ви¬ 
мотає усю душу оттак своїм вищан¬ 
ням. Григоренко, Наши люде на 
селі, Юрьев, 1898, 22. 

Вищерінькувати, верещать, про- 
должать ругаться. Бонн уже і в 
хату пішли, а вона (сусіда) усе втце- 
рінькус, як собака крізь тип. М. Ка¬ 
чурина, Черниг. г. 

Вйщиріньнати, видрать, внцара- 
пать. Бач, як воно гарно було вироб¬ 
лено: вирізані гнізда, а в гнізда по- 
вставлені кісточки, а воно, якесь 
стерво собаче, узяло та усі кісточки 
і гювнщиргнькувало. С. Звонецкое, 
Екат. у. 

Віщлйвий, віщій. Старицьквй, 
Поезії, Київ, 1908, 223. 

Вйявець, ця, виразитель. І. II е- 
чуй-Левіцький, Грамматика укра¬ 
їнського язика, 1914, І, 12. 

Вйявитель, ля, яви гель. Внява- 
гпсль божої волі (Мухамед). Вістник 
культури І ЖИТТЯ, 1913, № 4, 105. 

Вйявлення, ння, обнаруженіе. 
Мені треба багато уелглля, щоб вдер¬ 
жати себе в д найгіевнігцьго вггявлетя 
дійсної правди. Промінь, 1917, 
X® 1—2, стр. 6. 

Виявлювання, ння, откровеніе, 
явленія. Виявлювання від Аллахи 
(Магомеду) від тої пори (як він пішов 
до пустинної гори Хира) стали часті. 
Кримський, Мусульманство, Львів, 
1904, 6. 

Вйявок, на, проявленіе, обнару- 
жеиіе, открнтіе, І. Нечуй-Левіцький, 
Грамматика українського язика, 

.1914, І, 42. 

Вівсин, на, родт> вишивки; узор'ь 
встрічастся вг Брацлавекомт> уіз- 
ді, Подольской г. Кустарние про¬ 
мисли ІІодольекой г., Кіевч., 1916, 
321. 

Вівсисько, на, поле послі ско- 
шеннаго овса. Філологічний Збір¬ 
ник памяти К. Михальчука, Київ, 
1915, 144. 
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Вівсяни, нів, похлебка изь овся- 
ной муки. Годують вівсиками та 
помиями та ще хочуть, щоб не за¬ 
слаб. Винниченко, Голота, Київ, 
1906, 223. 

Вівсяна голка, кормовое растеніе, 
Ноіен ауепасеиь, Агопа еіаііог; 
растеть на внгонахь, лугахь вь 
низкорослнхь лісахь, на песчано- 
суглиниетой, сь приміські черно- 
зема, почві; цвітеть вт> іюні и 
імлі, созріваеть вь августі и сен- 
тябрі місяці. Бурнашовь, Опить 
терминолпгичсскаї о словаря, Сиб, 
II. 1844, II, 10. 

Вівсяний шов, шитье взадь и 
шіередь иголки. С. Захарьино, 
Екатер. у. 

Вівсяниця, ці, растеніе, КеяШса 
5іі1саіа. Почоскій, Описаніе расти- 
тельности Херсон, г., 1917, II, п. 

Вівторковий, вторниковь. У який 
це саме день було?—У вівторковий. 
Ватуринь, Черииг. г., Зварницкій, 
Источншш для иеторін запор, коз., 
1903, 1, 522. 

Вівторновий, вторничішй день. 
Зварницкій, ГІсточники для исторіи 
запор. КО-3., 1903. [, 458. 

Вівчйрний, овчарннй, овечій. Ві¬ 
вчарим іі завод аж де, а він ось де 
(чабан). М. Котовка, Екатерин. г., 
Иовом. у. Дг тою пана вівчарнею, 
твердого степу такого, що ще од 
Лдама сю не орано, три п поячи де¬ 
сятин,—ош де пан, а не то, що там 
двісті аеентпн землі та він і чан/ 
0. Тарас-овка, Екатер. у. 

Вівчарня, овчарня, ні, овчарннй 
сарай, загонь для овець. Повсе- 
містпо вт> селахь Украинн. 

Вівчйнець, ця, хлівь для овець 
на ночь; для дневного время—ко¬ 
шара. Кіевская Старина, 1903, 
іюль—августь, 49. 

Від&й, нар., вірно. 1) Відай ти ме¬ 
не, милий, не любиш, що для мене 
гостинця не кутик. Нар. ноговорка. 
2) ВІроятно. Xоргій козак, хорий, 

відай хоче вмерти. Житецкій, Очеркі> 
звуковой исторіи малорусскаго 
нарічія, Кіевь, 1876, 314. 

Віделка, ки, вилка. Філологічний 
збірник памяти К. Михальчука, 
Київ, 1915, 144. 

Відерковий шинок, на, кабаки ст> 
продажей водки только ведрами, 
но не бочками. Труди Полтавской 
ученой архивной коммиссіи, 1906, 
її. 45. 

Відбрщик, на, ведерщикь, діда- 
ющій ведра. Харьк. г„ Волч. у. 

Відбманий, извістннй. Твоя слава, 
паш кобзарю, відомана в світі: тебе 
знають, прославляють вві славьннсг<кі 
діти. Комаров, Вінок Шевченкові, 
Одесса, 1912, 62. 

Відомство, ва, відомство. А. Гур- 
томт>, Словарь русско-галицкій, 
Віна, 189о, 138. 

Відомство, ва, свідіиіе, показа- 
ніе свидітеля. Словарь книжной 
маторусской річи ХУІІ в., Кіовч., 
1886, 15. 
Відомця.ці, свидітель. ТаМ'ь же 15. 

Відчити, чувствовать (?). Иублнки 
в останніх роках життя Щепки на 
не хотіла ціниігггі добриє намірів сла¬ 
босилого дідуся й давала ему се відчи¬ 
ти дуже болючо. Літературно-Нау¬ 
ковий Вістник, Київ, 1917, ІІ-ІІІ. 
251. 

Відь, ді, ядь, отрава. Аби урок і, 
або відь відоггіати, він гасе вогонь з 
терня, або умиває лице зуроченому 
таки его власним сечом (мойого). Етно- 
ґрафічнин збірник, Львів, 1912, 307. 

Відьма, ми, родь дітской игрм 
С. Колодяжне близь Ковля на Во¬ 
лині!. Л. Косач, Дітекія нгрьт, Кі- 
евь, 1903, 10. 

Відьмівський, відьминь. Минулося 
моє царствування, виНмівеька потіха. 
Харьковекій Сборникь, 1895, ЇХ, 
244, 245. 

Відьмуга, ги, главнаа надь всі 
ми відьмами, лютая. Викажешся Івга 
Малипчииа добра? То відьма над відь¬ 
мами, відьмуга. Д. Бодаковка, Полт. 
губ., Мирг у. 
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Відьмур, ра, колдуні. Кримсь¬ 
кий, Повістки і ескізи, Коломия і 
Львів, 1895, 64. 

Відюй, дії, відьма. Посполі сі 
боярами и міщанами витебскими 
воєвода Яні Юрьевичі постановилі 
жонку лихую відгою, зі міста и 
зі волости земли витебское внгна- 
ши. Любавскій, Областное діленіе 
и містное управленіе Литовско- 
русскаго гоеударства, М., 1893, 868. , 

Віж, жа, одині изі слуп на- 
місіника-державцз, на обязанности 
котораго лежало оффиціальное за- 
свидітельствованіе различннхі пра- 
вонарушеній и удовлетвореній по 
нимі и вообіце обезпеченіе частннхі 
лиці „урядовши" свядітельствомі 
ві ціляхі полученія правосудія. 
Посилка вижей давала возмож- 
ность містннмі правителямі не 
внізжая изі своеа резиденцій, чи¬ 
нить правосудіе по діламі, требо- 
вавшимі знакомства сі правонару- 
шеніемі на місті. „Біжи" часто 
приглашались на копнне суди, ві 
качсстві достовірннхі свидітелей, 
третьей сторони, и зто приглаше- 
ніе сообщало большую силу и за¬ 
конності пхі рішеніямь и распо- 
лагало частннхі лиці доходить 
своего „копним правом". Любавскій, 
тамі же, 665—667, 671, 758, 816. 

Віжкй, ок. 1) возжи, 2) веревка 
вообще. Зтнографическое Обозрініе, 
1894, XX, 158. 

Віжливий, свідущій, знающій. 
Літопись Самовидца, Кіеві, 1878, 
378. 

Віжове, вого, віжбвання, ння, пла¬ 
та, дававшаяся „віжам“, которнхі 
брали частина лица оті господар- 
скихі урядникові, сообразно сі 
рангомі містннхі иравителей. Лю¬ 
бавскій, Областное діленіе и міст- 
ное самоуправлеиіе Литовеко-Рус- 
скаго гоеударства, Москва, 1893, 
666, 689: его же, Литовско-русскій 
сеймі, 1901, Приложеніе, 72, 74. 

Віз і §го частини. Вь Словарі 
Уманця и Спилки, при описаній 
олова „воз“, пропущенім: нйлюшник 

(ремінний, або веревьяний, або ж 
залізний), віях замісто ручиці; вози 
бувають або з кіяхами, або з ручи¬ 
цями; штанд&рини—довгі дрючки, 
які кладутця на віз, щоб він був 
ширший, коли на нему возять з 
поля хліб додому; руббль, ключка до 
рубля; важниця; хлопчик, се-б то 
підставка під війн, щоб не падало 
ярмо на землю; тупірня, себ-то дірка 
на „війї“, куди стромляють сокиру; 
шворінь, залізний, або деревьяний. 
С. Солоное, Екатерин. у. Также не- 
полно описаніе воза и ві Словарі 
Гринченка, І, 236. 

Віз і его чйастни. „Віз" состо- 
иті изі двухі деревянннхі или 
желізннхі осей. Оси соединяютея 
между собой широкой, толстой до- 
ской, которая назнваетея дбшна. На 
каждую ось сверху накладнваетея 
деревянннй брусі, нас&д. Насаді 
скріпляется сі осью двумя жсліз- 
ннми оковками. Ві насади, перед¬ 
ній и задній, втнкаготея ві наклон- 
номі положеній, стойки, назнвае- 
мне ручками, наклонння кі колесу,— 
на нихі опнраютея бона воза. Зти 
бока переміняютея, смотря по тому 
что приходитея везти на возу: если 
везетея хлібі, или сіно, то КІ 
ручкамі прикладнваютея дві дра- 
бйни; а если везетея навозі, то при¬ 
кладнваютея гноянки. Драбина со- 
стоигь изі двухі горизонтальних!, 
жердей, которня назнваютея бйльця, 
еоединешшхі между собой деревь- 
янннми перекладинами, ци(е)пками. 
Для влізанія па возі кі одной 
изі драбині нодвішиваетея на 
ередині ея вншинн, на двухі же- 
лізннхі ЦІПЯХІ, или ВЙЦЯХ, ИЗ'Ь ло¬ 
зи горизонтальная кріпвая жердь, 
которая назнваетея дручбк. Гноянка 
состоиті изі двухі брусьевь по 
концамі воза, ві пази которнхі 
вставлени горизонтальний доски. 
Верхніе концн драбині, чтобн оиі 
своєю тяжеетью при нагрузкі во¬ 
зові не сломали „ручок", соединя¬ 
ютея двумя досками сі круглими 
вирізами для концові бильця 
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(„биєльца"), которня назнваются 
крижаннами. Чтобн еще сильнеє 
поддержать верхнія бильця драбин, 
на концн осей, за колесомь, наді- 
ваются петлбй стоянки, или люшни. 
Между ВерХНИМ'Ь КОНЦОМЬ „стоян¬ 
ки" И ВерХНИМ'Ь концомь „ручки" 
вь такомь елучаі устанавливается 
свявь, сплетенная изь лозн, кото- 
рая назнвается налюсник (или на- 
лгошник). Сзади и спередп возь 
откршь. Налюсникь ставится на 
ось между наружнимь концомь 
ступицн колеса и деревянной чекой, 
или лбною, удерживающей колесо 
на оси. Д. Мал. Дубровица, Пищчц- 
кой вол., Холм. г., Більек. у. 

Віз степовий, возь сь високими 
ящиками. Кустарная промшнлен- 
ность Кіевской губ., 1912, 102. 

ВІ8ІТНИК, на, визитерь. Тут задзе¬ 
ленчав дзвоник: либонь прийшли якісь 
панкн-віптпики. Рідний Край, 1906, 
X» 51-52, 10. 

ВІзніт, ту, визгь. Долітав до неї 
з дворища галас, якого пронизували 
часами і візкіт, і крик, та Докія пс 
звертала уже па їх уваги. Стариць- 
кий. Безбатченко, Нова Рада, Київ, 
1908, 173. 

Візний, возница, кучерь. А де ж 
це мій візшій? С. Залимань, Воро¬ 
неж. г., Богуч. у. 

Візок, ні, родь карточной игри. 
А де ж це ваші хлопці, бабо1—Си¬ 
дять у старій хаті та у візка гра¬ 
ють. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Візок, н&, иначе прядка, прялка; 
такь назнвается вь нікоторнхь 
селахь Брацлавскаго уізда, По- 
дольской г. Кустарнне промнелн 
Подольской г., Кіевь, 1916, 143. 

Війник, на, растеніе, Саіатадго- 
8ІІ8 ерідеіов. Бачоскій, Описаніе 
растительности Херсон, губ., 1917, 
II, 49. 

Війт і жебрйк, родь нгрн или 
забавн вь Галиціи и Угорщині 
„на посіджінні" у тіла покойеика. 
Етноґрафічиий збірник, Львів, 1912, 
239. 

Війцб, ця, дншло при бнчачьемь 
возу. Філологічний збірник памятп 
К. Михальчука, Ки в, 1915, 144. 

Вікйрний, не настоятельскій. Па¬ 
рафія велика в сотенному місті-, місце 
иастоятельське, а не вікарне. ІІзь 
архивннхь документовь XVIII в. 

Вікна в хіті: запільне, де піл, або 
прнмістка, крло печі; причалнове, 
де виходе причілок; покутне, або 
застільне, за столом, біля покуті; 
надвірне, або бокове, що виходе на 
двір; пічне, супроти печі, де зви¬ 
чайно стоїть під лавою, помийниця. 
Д. Бодаковка, Полт. г., Миргор. у. 
См. также Кіевская Старина, 1902, 
апріль, 130. Вь Словарі. Гринченка 
подь словомь „вікно" не у казани 
отдільння названія оконь хата. 

Вінодйвній, древній, очень давній. 
Е, цс вікодавня у нас церкво: десь, 
мабуть, ще од запорожців. О. Рудево- 
Николаевка. Екатер. г., Іїавлог. у. 
Ему, тому дідові, уже більше ста ю<); 
він вікодавній дід. С. Чернншовка 
или Красногригорьевка, Екатер. у. 

Вікозити, побить, внсічь. Ми сю 
з старою добре вікозилге за те, н о 
він ото таке укоїв. С. Юнаковки, 
Харьк. г., Сум. у. 

Віконничний, прилагательное оть 
слова „віконниця"—ставня. Надхо- 
жу я до їх хати, коли дивлюсь, у їх 
вікна закриті віконницями; я поти¬ 
хеньку нахиляюсь до віконтіці, і див¬ 
люсь крізь віконничну щілину. С. Солн¬ 
цевка, Харьк. у. 

Вінопотомний, вічно будуїцій, 
вічно памятньш, на віки невабвеи 
ний. Зварнвцкій, Источникн для 
исторіи зап. коз., II, 1850. 

Віл без штанів, це такий віл, у 
якого чортма литок (икрн ноі’ь). 
С. Хандаліевкз, Екат. г., Павл. у. 

і ВІЛІЯ, ЛІ'І (?). Хто на кою зчіс в;за¬ 
жду, то ста; ает/ця на вілію Різдва, 
по вечері, вкрасти ворота і сховати 

і так, щоби пошкодованим іі їх не еід- 
; шукав. Яворівський новії', Е'їноґра- 
; фінний збірник, Львів, 1912, 381). 
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Вільготність, ти, влага. Словарь ) 
книжной малорусской річи XVII в., і 
ІСіевть, 1889, 15. і 

і 
Вільгунець степовйй, ця, теж, що 

зіновать, ті, раст., СаІорЬаса \ги1да- 
гіса. Шаповал, Про ліс, Київ, 1909,17. 

Вільнолюбйвий, вольнолюбивніі. 
II 0а чи в славних тут синів твоїх, 
страшних, завзягггих і вільгголюбиви-х. 
Комаров, Вінок Шевченкові, Одесса, 
1912, 153. 

Вільнолюбний, вольнолюбивнй. 
Чим даль, то все важче англійському 
урядові стає боротися проти ірлан¬ 
дських змаганнів, тим більше, що 
вільнолюбний рух зростає все більше 
іі у самій Атліг, Дорошенко, Опо¬ 
відання про Ірландію, Коїв, 190/, І 
03. Туди (в Запорожже) збіраетцн і 
і/ге наивідвчжніше, героїчне, вільно¬ 
любне. Сніп, 1912, № 52, 4. і 

Вільховий, рижій (о человікі). 
Харьк. г., Куп. у. Зтнографиче- \ 
екое обозрініе, 1898, ХХХП, 78. | 

Вільшйний, ольховнй. Вільшане і 
дерево, тільки зрубати сю, жовте в [ 
середині, далі од воздуху стає жовто¬ 
гаряче, а погнім, як зовсім висхне,— 
руде. Степовик, Оповідання про 
рослини, СПБ, 1911, 95. 

Він, чорт, домовий, нечистий. 
Оце уже годі ловити перепелів. Ти 
думаєш, що то підпадем кас перепел?— і 
А то хтож? Він!—Хто, діду, „він"? і 
Нечистий! С. Солнцевка, Харьк. | 
уізда. 

Віндзелі, ЛІВ, вннтн. Ота ггані, 
Ганна Ми-хайловна, то вона ходе не¬ 
наче уся на віндзелях. С. Микуличи, 
Кіевск. г., Сввир. у. 

Вінець, ц&, вінець мьяснйй, одна 
изь составннхь мастей копнта ло- 
Ніади. Лежить він спереду копита, 
/разу ггід шкурою, по-над верхнім 
краєм рогового „черевика"', спереду 
він товщий, до боків потроху зтон- 
чуетця: з мьяеною вінця росте копи¬ 
товий ріг. Корольов, Ветеринарні 
поради, СПБ, 1908, II, б, 7. 

Вінбць, ця. 1) Основаніе хатн. 
Плотникь строять на чистомь мі¬ 
сті основаніе, которое назнваетея 
„вінець". Каждая сторона „вінця" 
ебиваетея изь трехь пли четнрехь 
(не боліє) деревь, которня кла- 
дутея одно на другое; длина и 
ширина зтихь деревь равнн раз- 
мірамь будущей хатн. С. Оболонь, 
Полтав. г., Хорол. у. Зтнографи- 
ческій Сборникь, СПБ, 1853. 1, 
337. 2) Деревянння звенья, изь 
которнхь о б н ч н о складнвается 
хата. На скільки вінець Максим по¬ 
ставив хаггху?—Аж на пьятпадцять. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Вінбць згубйти, лишиться дів- 
сгвенности. Адаменко, Меді- 
цинський словничок, Могилев, 1917, 
10. Тоже вь народннхь украип- 
екпхь пісняхь. Гей а в неділю 
мати дочку била: де ж ти, сугсо, 
вінець (а‘о вінок) загубила? Д. Бого- 
дарь, Екатер. г., Алекс. у. 

Вінешний, дінечнші. Пінен-на 
кісгггка, одна изь сосіавішхь ма¬ 
стей копита у лошадн. Корольов, 
Ветеринарні поради, СІІБ, 1908, 
11, 5, 7. 

Віниковий, віничннй. Сл. Лшщн, 
Харьк. у. 

Вінички, ків, плясовая пісня, 
рознгрнваемая на кобзі, бандурі 
яли скрипкі. О. Островський, /Да¬ 
нило Нечай, Харьков, 1914, 08. 

Віничкувбтий, похожій на „ві¬ 
ник". Де ви учора бі/лиі—Та ходили- 
рвати віничкуватої нехворощи,—на 
згму віників заготовити... Ця береза 
віпичкувата, з неї добрі мітла бу¬ 
дуть. Батуринь, Черниг. губ. 

Вінноплбтниця, ці; сваха, пле- 
тущая на свадьбі вінка, назн¬ 
ваетея „вінкоплетниця". Волннск. 
губ., Зтнографическое Обозрініе, 
Москва, 1893, XV, її. 

Віновний, ОІНОСЯШІЙСЯ кь „віну“, 
приданому. Лкбавсвій, Областное 
діленіе и містное управленіе Ли- 
товско-руссааго государста. Мо¬ 
сква, 1893, 570. 
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Вінтін, на, собств. имя Антоні*. 
Вінтін козу водив, чортова коза не 
йде. С. Поповка, Полт. г., Мирг. г., 

Вінчйльниця, ці, вінчальница. А 
пятниця починальниця, а субота ко¬ 
ровайниця, а неділя вінчальнії ця. 
Український етноґрафичний збір¬ 
ник, Київ, 1914, І, III. 
Вінч&льність, ти, обвйнчанье. 

Ульяні удалось потомь доказать 
„вінчзльність" ея брака сь покой- 
ннмь ея мужемь. Лаппо, Великое 
княжество Литовское, СПБ, 1901, 
І, 262. 

Віргі'нна, ни, одпнь изь сортовь 
яблокь; віргі'нсьие рожбве. О. Фа- 
ліевка-Садовая, Херс. у.; Чика- 
ленко, Розмова про сельське хазяй¬ 
ство, СПБ, 1903, V, 73. 

Віритель, ля, довіритель. 0. Ле¬ 
ви дький, Волинські оповід., 1914, 18. 

Вірлос бородатий, орель ягнят- 
нпкі>, Оураеіиз ЬагЬаіив Оеоі'іі*. Тим- 
ченко, Ру сско-Маллороссійскій, сло¬ 
ва рь, Кіевь, 1897, II, 257. 

Вірменина, ни, роль игрн или 
забави у галичань п гуцулові* во 
время „посідження", передь тй- 
ломь покойника. Етнографичний 
збірник, Львів, 1912, 294. 

Вірненний, очень вірний. Скажи, 
скажи мудренная, чи ти мені вір- 
ченная. Изь народной пісни, запи- 
санной вь Д. Бодаковкй, Полт. г., 
Мирг. у. 

Вірноаичливий, истинно добро- 
желательннй. Труди Чернигов. 
Комитета по устройству XIV ар- 
хеол. сьізда, 1908, 39, 

Вірнопіддйнний, вірноподданннй. 
Кримський, Повістки і ескізи, Ко¬ 
ломия і Львів, 1895, 264; А. Гур- 
томь, Словарь русско-галицкій, Вй- 
на, 1896, І, 139. 
Вірноприсйжний, вірнонрисяжний. 

Зварницкій, Источники для исторіи 
зап. коз., ІТ, 1500. 

Вірняний, вірний. Чорнявая, вір- 
няная, як у саду вишня (молода). 
Український етнографічний збір¬ 
ник, Київ, 1914, І, 107. 

Віроломець, ЦЯ, вйроломь. Про¬ 
клятий син, віроломець\. С. Звонец- 
кое, Екатер. у. 

Віроломна, ки, віроломна. Тамь-же. 
Віроломний, віроломний. А. Гур- 

томь, Словарь русско-галицкій, 
Віна, 1896, 139. 

Віроломство, ва, віроломство. Изь 
архивннхь документовь XVIII в. 

Віротерплячий, ' индиферентний. 
І. Нечуй-Левіцький, Грамматика 
українського язика, 1914, І, 23. 

Віротерплячість, ті, вйротерии- 
мость. І. Нечуй-Левіцький, Грамма¬ 
тика українеьк. язика, 1914, Г, 23. 

Віршарь, ря, стихотворець. Мо¬ 
лода Україна, 1912, № 2, ЗО. 

Вірьяний, (?). Зілля моє да вірь- 
яиоє. Даниловь, Пісни с. Андре- 
евки, Ніжин, у., Кіевь, 1904, 75. 

Віршовнйк, кй, стихотворець. 
Кримський, Повістки і ескізи, Ко¬ 
ломия і Львів, 1895, 74. 

Віршописання, ння, пнеаніе сти- 
ховь, Кіево-Софійскіи протоієрей 
Леванда, Кіевь, 1879, і, 6. 

Віршування, ння, писаніе стиховь. 
З цею віршування хліба не їстимеш. 
Г. Сквира, Кіевской г. 

Вісім квітон, вісьмй-нвітна, роді, 
узора на пасхальной шісаикі. Скар- 
жинская, Описавіе народннхь ни- 
санокь, 1899. І, 150. 

Вісовй, вого, вісчее, чого, см. сло¬ 
во „вага". 

Віспа, ПИ, оспа; віспа буває нату¬ 
ральна, вітряна і чорна. М. Левиць- 
кий. Лікарські поради, СГ1Б, 1913, 
80, 85, 87. 

Віспина, ни, пятно оть осіш. 
С. Солнцевка, Харьк. у. Порізи, 
свищи, „віспини" на кожі отно- 
сятся кь дефектамь товара. Куетар- 
нне промисли Подольской г., Кіевь, 
1916, 461. 

Вісповйтий, осповатнй, тронутнй 
оспой. Він бравий, красивий, високий, 
тільки лице трошки віеповате. Сл. 
Коровинцн, Полт. г., Ром. у. 
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Вісповйй, осгіешшй; віспові боляч¬ 
ки, М. Левицький, Лікарські пора¬ 
ди, СПБ, 1913, 39. 

Віспяний, оспенннй. Корольов., 
Потерин. поради, СПБ, 1910, III, 28, 

Віста, вісшта, нар., наліво. Сл. 
Залимань, Воронеж, г., Богуч. у. 

Вістно, нар., відомо, извістно. 
Чи вістно вам те, що наш чан замер? 
С. Солнцевка, Харьк. у. О поні-же 
Фсодорі буди вістно вашому свя- 
гінішоотву. яко Феодорь иопь Тро- 
ОЦКІЙ не СЛИШЄСЯ ВЬ Ніжині. Ве- 
ЛЙЧКО, ,'ІІТОППОЬ, КІеВ'Ь, 1855, III, 
232; Зварницк;й, Источники для 
нсто ріп зап. коз., 1903, І, 537, 981. 

Вістові, вйх, дружка сь крас- 
млчь илаїкомь на внсокомь дрюч- 
кі, свашка сь брачной рубашкой 
„молодої" п сь доказательствомь 
невиннос'ш ея, подружья и баба, 
ошравлякіціеся послі брачной но- 
чи молоднхь кь родителям'і» моло¬ 
дої. С. Новостроевка, Курси, губ., 
Грай в. у. Зшогр&фическое Обозрі- 
ше, 1007, ЬХХХІ -ВХХХ1І, № 2-3, 
158. 

Вістунка, ки. вістнида. С. Мі- 
ловое, Хоре. у. 

Вісьмиквітка, ііи, родь узора на 
пасхальной пнеанкі. Скаржинская, 
Оішсаніе народннхь писанокь, 1899, 
І, 90, 100. 

Віт. та, тоже, что „війт", глава 
городского общества, предсідатель 
коллегіи еудей. В тій хаті—первин 
віт, другий буймитр (буй#истер'). 
Харьковскій Сборішкь,і895, ЇХ, 2.0. 

Віт&льниця, ці, страннопріимче- 
скій домь. Зварницкій, ІІсторія 
запорожекихь козаковь, Москва, 
1900, І, 416. 

Вітйне, ного, ноднесеніе крестья- 
ниаомь пану по случаю какой-либо 
семейной радости у пана. Костома- 
ровь, Б.Хмельницкій, Сиб, 1884,1, 32 

Вітйтель, ля, тоть, кто витаеть 
вь небесной висоті. Який красови- 
ін а її сеіі цорь г-кель (орел), сси сип 
волі, сей величини вішатель вершин/ 
Плющ, Твори, 1911, І, 127. 

Вітер, ра, риболовная сіть, на- 
янутая на тонкіе нзь вітокь об- 

| ручи сь четнрьмя продольннми 
! палками. Тоже, что ятерь. Д. Малая 
1 Дубровица, Холм. г., Більск. у. 

Вітка, ки. 1) „Віткою" лечать су- 
і хой лишай. „Вітку" приготовляють 
; такь: воронкообразную бумажную 

трубку заживають сь пшрояаго 
конца, а узкій вставляють вь рюм- 

! ку и держать нісколько повшне; 
днмь проходить вь ргомку и оста- 
вляеть тамь немного желтоватой, 
ідкой жидкости, которая и єсть 
„вітка“. ІІолт. г. Зтнографическое 
обозрініе, Москва, 1891, XI, 177. 
2) Вітна, темнозеленьїй еокь пере- 
жаренннхь конопляїшхь оімянь, 
которнмь лечать шолуди. ІІолт. г., 
Милорадовичь, Кіевская Старина, 
іюль— авгусгь, 18. 65. 

Вітластий, вітвпстнй. Там он, 
коло еамісенькою берега... у сутіні, 

І попід ветластою вербою... що воно 
| там таке вигляда на мене? Крим¬ 

ський, Повістки і ескізи, Коломия 
І Львів, 1895, 281. 

Вітрище, ща, очень сильний ві- 
терь. Там такий був вітрище, що 
усі крівлі на хатах порозвертав. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Вітровйл, лу, бурелонь. Вітри 
лапають дерева, вивертають їх і ко¬ 
рінням (вітровал), висушують влітку 
грунт. ІПаповал, Київ, 1909, 21. 

Вітровйна, ни. расколина вь ство¬ 
лі растущаго дерева, куда захо¬ 
дить мокрота, оть которой стволь 
загниваеть и черніеть. Вь Словарі 
Гринченка „вітровиною" названа 
болізнь корн дерева, снаружи. 
Зго невірно: болізнь корн дерева 
назнваетея „япйна". Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у. М. Лободовскій. 

Вітрогони, нів, пролети вт> ка- 
меннои ограді. У нас здавна камі¬ 
нна оірада округ церкви, тільки не 

; суці.пча, а з вітрогонами,—так бані¬ 
те дешевше виходе, ніж суцільна. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Вісповйй—Вітрогони. 
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Вітродуй, дуя, вітродуй. Укра- 
инскій народг, Петрограда, 1916, 
II, 599. 

Вітронбгий, бнстрьш, скорий. 
Наш дід було кажуть., що у них 
(запорозців) коні були невеликі, а про 
те дуже швидкі, вітропогі: вони як 
біжать, так г.еиаче ноги гм вітром 
несутця. С. Капуливка, Екатер. у. 

Вітряк, ка, вітрячок, нй, отхожее 
місто, куда „ходять до вітру". 
Зіпне (хазяїн) хлівчика. В це.чу бу¬ 
динкові буде і порося загнане, і він 
погщуібеп, як і вітрячок: де-б до вітру 
було ходити. Кіевск. г., Чигир, у., 
Український етноґрафичний збір¬ 
ник, Київ, 1914, І, 48. 

Вітряк, кй, вітряк з гребінцями, 
родг узора на пасхальннхі> пи- 
санкахЧ. Скаржинская, Описаніе 
народннхі> писанокі), 1899, І, 146. 

Вітряні брйма, ворота безі> ство- 
рокі>. С. Володарка, Кіевск. губ. 
Звениг. у. 

Вітряні нймічь, особаго рода бо- 
лізнь у овеці), пропеходящая оті> 
слишкомі) жирнаго корму и вира- 
жающаяся раздутіемт> брюха оті> 
вітрові) (газові)) вть желудкі и 
кишечному каналі. Херсонскій ка- 
лендарь на 1871 г. для сельскихі> 
хозяеві- Раевскаго, 136. Тоже М. Ко- 
товіса, Екатер. г., Новом. у. 

Віть-у-віть, точь-в'ь-точь. Віть-у- 
віть, як батько: і ніс такий, і очі, і 
говірка. Комшина, Полт. г , Мирг. у. 

В’іхална, ки, раст., растеті> по 
открнтнхть песчаннхть містахі>, ве- 
ликохі) полянахт», вт> ' оснякахі. и 
по лісосікахі>. Явага, Спис рос¬ 
лин на Київщині, 1912, 3, 35. 

Віхтевйй, мочальннй, оті> слова 
„віхоть", мочалка, которою вити¬ 
рають грязную посуду, лави, пукі> 
соломи. Кримський, Повістки і 
ескізи, Коломия і Львів, 1895, 101. 

Вічйще. ща, місто, гді била 
посіяна трава віка. Чикаленко, 
Розмова про сільське хазяйство, 
СПБ, 1910, III, 17. 

Вічноблуд, да, вічно странству- 
ющій человікь. Желеховскій, Ма- 
лорусско-німецький словарь, Л., 
1886, І. 

Вічнозелений, вічнозелений. Він 
держав гильку вічнозеленої зімової 
роетини. Молода Україна, 1909, 
№ 10, 5. 

Вічняк, кі, вічний владітель 
земли, собственнакі). Ви ж тут, на 
цій землі, вічняки, чгі на оранді?— 
Де гпам вічняки? Живемо з копи. Сл. 
Любимовка, Екатер. г., Новом. у. 

Вічура, ри (?). Смушков черних 
малих, шапочних на околнцн (т. е. 
на околншко) и на вічурн 10.000. 
П. Короленко, Матеріали по исто- 
ріи войска запорожекаго. Харьковь, 
1896, 11. 

Віщовлйвий, віщій, зловіщій. За 
вікном було чути крик павичевий, що 
змішувався з криком ііиаковим і наві¬ 
вав на душу якийсь віщовливий жах. 
Рідний Край, 1913, № 1, 28. 

Віщогліс, еа, пророкь, говорящій 
віщеє слово, глаголг. За впокій 
Тараса, за вічную памьять хлопа ві¬ 
щої ласа. Комарові), Вінок Шевчен¬ 
кові, Одесса, 1912, 143. 

Віщок, ві'щка, предсказатель, про- 
рацатель, волхві», волшебникь. 
Радивиловскій, Вінеці> Христові». 
Кіеві), 1688, 513. Слова; ь книжной 
мало усской річи, XVII в., Кіеві), 
1889, 15. 

Віялка, ки, віялка. Харьков., 
Екатерин., Херсон, губ. 

Віяло, ла, опахало, віерь. Оля 
Сгпепаповна потупила очі, приьривши 
їх, як віялами, довгими віями. Вянни- 
ченко, Босяк, Основа, Одеса, 1915, 
ІГ, 27, 41. 

Віяльце, ця, опахало, віері>. З 
одного боку був у его (кгітайця) при¬ 
чеплений на довгому шовковому мотуз¬ 
ку кисет з люлькою, а з другого—ві¬ 
яльце. Рідний Край, 1913, № 1, ^4. 

Віяний, пропущенннй черезг се¬ 
паратора. А яке вам тепер дають 
молоко в якономії?—Давали раніше 
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віяне, а тепер, як побули у наскоми- 
сарн, дають гильне. X. Консуловка, 
Херс. уЬзда. 

Віястий, сі длинннми віями; 
віясті очі. С. Богачка, Полт. губ., 
Хор. у. 

Вн . . . см. Ук. 
Вл . . . см. Ул. 
Владарно, нар., повелительно, 

властно. На тому великому вечері 
скільки голосів зверху владарно гукну¬ 
ли—„встатте". Рідний Край, 1912, 
№ 3, 9. 

Владйчити, владнчествовать. Цей 
царь у нас був плохий, він зовсім не 
вмів владичити, через те і все лихо 
повстало. С. Веселое, Таврич. губ., 
Мелитонольскаго уізда. Він один 
із тих, що не уміють владичити. 
Хоткевич, Шлях, Москва, 1917, 
УШ. 33. 

Влакй, кі'в, шестн, волочащіеся 
езади саней и соединяющіеся пере- 
кладиной. С. Злоцьке у лемкові. 
Украияскій народі, Петрограді, 
1916, II, 498, 

Власне, какі бн, такі точно, 
какі. Власне, як би й своя рідна ди¬ 
тина. Сл. Мартовая, Харьк. губ., 
Волч. у., М. Лободовекій. Сравни 
слово „власне" ві Словарі Грйн- 
ченка, Г. 

Власнопрбвний, иміющій власть 
и право. Тепер і на потомні часи 
„государственнь дума“ власноправна 
виявити всю правду безпосередно перед 
царем. Василенкб, Вжитки селян¬ 
ські на Полтавщині, Спб, 1906, 39. 

Властелі, лів, правящій класеї. 
Любавскій, Литовско-русск. сеймі, 
Москва, 1901, 304. 

Властивець, ця, собственникі. 
Сегочаспий властивець купив землю 
вже більш двадцати років назад. Рід¬ 
ний Край, 1906, № 36, 14. 

Властолюб, ба, власюлюбі. То 
був великий властолюб. С. Солнцев- 
ва, Харьк. у. 

Властолюбний, властолюбашй. 
Чешсгким. королем тоді був Вацлав, 
правдивий чех, який завзято воював 

і з німцями в своєму королівстві, і з 
властолюбним католицьким духовен¬ 
ством. Доманицький, Смерть за 
правду, СПБ, 1906, 12. Зварнидкій, 
Источники для исторіи зап. коз., 
І, 1527. 

Властолюбство, ва, властолюбіе. 
Еге, тепер минулися роки властолюб¬ 
ства. М. Котовка, Екатерин. губ., 
Новом. у. 

Влегце, нар., легко. Літопись 
Самовидца, Кіеві, 1878, 378. 

Влочня см. улочня. 

Ви . . . см. Уи. 

Вн . . . см. Ун. 

Воббра, ри, обора, загорода для 
скота. Трудн Обіцества изслідова- 
телей Волнни, 1914, XII, 242. 

Вбва куряча. Ві Словарі Грин- 
ченка—странно одітни человікі 
(Г, 344). Еурячею вовою у нас звуть 
от що: як ото дівка вийде заміж та 
буде вона нечесна, тоді баби ловлять 
де-небудь чорну курку, переввязують 
її червоною стрічкою і пускають у 
хату молодої; потім знов ловлять її 
уже в хіті, скручують їй головку, 
печуть там же, у молодої, і тоді да¬ 
ють її молодій їсти. Ото, бач, яка 
курка тобі смаїина, а ти вийшла для 
молодого несмашна. Так отая чорна 
куркаізветця у нас куряча воеа. Ото 
після того так дражнють і саму мо¬ 
лоду „куряча вова". К. С. Крпвошій- 
Шевченко, Батурині, Черниг. г., 
Конот. у. 

Вовега, ги, волчище. Сл. Марто- 
вая, Харьк. г., Волч. у., М. Лобо- 
довскій. 

Вовни, нів, шуба изі волчьяго 
міха. Приїхав пан на санях, парою 
коней і в вовках. Там такі вовки, що 
зроду віку не змерзнеш. Сл. Старо- 
Салтові, Харьк. Г., Волч. у. Малий 
Гриць побачивши перед собою височен¬ 
ного чоловіка, з довжелезними вусами, 
в високій шапці і у вовках дуже таки 
злякався. Комарь, Оповідання про 
Антона Головатого, Спб, 1901, 24. 
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Вовківняк, ка, живущій вт> ямі, 
вт> западні, отчужденецт». М. Ди- 
канька, Полт у. 

Вовківський, волчій. вовківський 
промисел. Зваршщкій, Источники 
для исторіи зап. коз., 190В, І, 538. 

Вовковбдський, ВОЛКОВОДІШЙ. Там 
були за запороогсців дикі степи, вовко- 
водські. С. Петропавловка, Екатер. 
губ., Павл. у. 

Вовноловня, ні, волкеловня. Ото 
у тому панському лісі, та скільки 
вовків! Так ото управитель поробив 
вовкпловні, так тепер менче їх стало. 
С. Старо-Салтовч», Харьковск. губ., 
Волч. у. 

Вовкулакуватий, похожій на „вов¬ 
кулака",' пеобщительний, мрачннй, 
нелюдимий. Жінка, як жінка, а чо¬ 
ловік вовкулакуватий; дивтпця, як 
чортяка, а балакає... Не балака, а 
неначе мичпть. Д. Богодар’Ь, Екате- 
рин. губ., Алекс. у. 

Вовнбвка, ки, большой коверт» 
или „коць", приготовлявмнй ко- 
царками. Кодарство вт> Харьков- 
ской губерній, Вістникт» Харьков- 
скаго историко - филологическаго 
общества, 1913, 62. 

Вовнбвщиця, ці, кацарка-масте- 
рица, изготовлявшая изт» шерсти 
спеціально „вовновки", т. е. боль- 
шіе коврн. Кацарство вт» Харь- 
ковской губерній, Вістник'ь Харь- 
ковскаго историко-филологическаго 
общества, 1913, 62. 

Вовноносний, шерстоносннй. М. 
Котовка, Екатер. г., Новом. у. 

Вовняр, рй, той, хто робе ва¬ 
лянки, повсті, войлоки. С. Теп- 
ловка. Екатер. г., Верхи, у. 

Вовтузіння, ння, барахтанье. У 
вас тут утять вовтузіння? Ось я 
вам дам/ С. Томаковка, Екатер. у. 

Вовняний, волчій. На пузі у нею 
(вовкулака) вовчина шерсть, Труди 
общества излідователей Вольїни, 
1909, У, 70. 

Вовчі зуби, родт» узора на пас- 
хальной писанні. Скаржинская, 
Описаніе народннхт» писанокт», 
1899, І, 137. 

Вовчі рйбра, 1) Растеніе. Воно 
таке з довгенькими листочками, як 
на вербі, тільки ширше листу вер¬ 
бового; росте прикро при землі. Як 
хто розібьє ногу, розрубає руку, уда¬ 
рить бік, вовче ребро прикладають 
і воно гивидко затягає рану. Бату- 
ринь, Черниг. губ. Вт> Словарі 
Гринченка названа всі види отого 
растенія, но не сказано о свой- 
етвахь его: Г, 245. 2) Роді» узора 
на пасхальних!» писанках!». Скар¬ 
жинская, Описаніе народних!» пи- 
санокт», 1899, І, 128. 

Вовчоводсьний, волчеводскій, гді 
водятся волкп. Оце саме і єсть вов- 
човодський ліс, де вони (вовчуги) про¬ 
кляті плодятця.- С. Покровское, 
Екатер. г., Алекс. у. 

Вовчок, КЙ. 1) Оконце В!» две¬ 
рях!» тюремной камери. Засів, 
1911, № 38, стр. 588. Винниченко, 
Твори, 1915, IX, 178. 2) Тоже, что 
„капустянка" (він же вовчок), на- 
сікомое-вредитель (Ссгуїіоіаіра уиі- 
§'аґІ8 Байт) из'Ь семейства СгуИісіае. 
Сводт> данних'ь о сельскомь хо- 
зяйстві вь По їтавск. г., 1904, 212. 
3) Вовчок, особин ВИД!» ІІТИЦН ИЗ'Ь 
породи трясогузок!» (МоіасШа 
йірраіаіз тіпог). Д. Богодарт», Ека¬ 
тер. г„ Алекс. у. 4) Вовчок, тоже, 
что „кладь". См. слово „кладь", 
5) Внпь малая, птица. Полт. г., 
Хорол. у. 

Вовчугйн, на, огромннй волкг, 
волчище. Тільки що виїхали за балку 
Глиняну, коли це із-за гори вибігає 
здоровенний вовчуган. Д. Бодаковка, 
Полт. г., Мирг. у. 

Вовчура, ри, волчья шуба. На 
нему білянки, добра вовчура, на го¬ 
лові добра кучма, то ему й мороз 
нестрашний. С. Любимовка, Екатер. 
губ., Новом., у. 

** 
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Вогнева горй, вулканг. Там десь, 
;у тій стороні, кажуть, єсть великі 
вогневі гори, такі, що із нг'.х вгіри- 
ваюгпця каміння, вогонь, попіл, а нав¬ 
круги стоїть гпакий великий сморід, 
що й світу божого не видко. С. Чер- 
нншевка, або Красногригорьевка, 
Екатер. у. 

Вогнево, нар., огненно. От гпебе 
мучить, нестерпно, вогнево мучить 
те, що гни- ходив до Натагии. Дзвін, 
1913, V, 323. 

Вогненний, бистрий, живой, знер- 
гичннй. Зза-молоду воггіенний це був 
кі'-ь. Сл. Мартовая, Харьков. губ., 
Волі. у. Огненна молодиця. Д. Бого- 
дарі>, Екатер. г., Алекс. у. 

Вогнепоклонник, ка, огнепоклон- 
Ш!кт>. Літературно-науковий Ві- 
етник, Київ, 1917, II—III, 281. 

Вогник, ка, роді) игри или за¬ 
бави у галичані) п гуцулові, во 
время „іюсіджішш" у тіла покой- 
ника,Етноґрафічний збірник, Львів, 
1912, 341, 330. 

Водй богоявленська, вода, освя- 
щенная вт. день праздника Бого- 
явленія, 6-го января. М. Алексан- 
дровка, Черішг. г., Сосн. у. 

8одй вечбрня, вода, освященная 
5-го января, накануні праздника 
Богоявленія. М. Александровка, 
Черниг. г., Сосн. у. 

Водй злйя, какая-то „злая вода" 
употребляется народомі. для про¬ 
мивки рані>. Харьков. Сборнпкі., 
1895, IX, 385. 

Вбдьявий, водянистий. Корольов, 
Ветеринарні поради, СПБ, 1908, 
IV, 15. 

Водень, ня, водороді.. Сірий, Про 
СВІТ божий, Київ, 19І-8, 57. 

Водження, ння, вожденіе. Взагалі 
водження кобили [народная забавка) 
дуже росповсюджене гю Чоргюморії. 
М Крамаренко, (М. Дікарів), Різд¬ 
вяні святки на Черноморії, 1895,10. 

Водйрь, ря, предводитель. Ото 
саме у них і ссгпь водйрь, а тільки 
вони не знали, хто він. С. Залимані., 
Воронеж, г., Богуч. у. 

Водйтельство, ва, предводитель- 
ство. Предки его (народа) під води- 
гпельством ідного свого князя відваж¬ 
ного, ще в стародавні часи Грецьке 
царство звоювали. Ванькевич, Про¬ 
повіді, Проскурів, 1917, 104. 

ВоднЙК, КЙ, кадка для водн. Дзве¬ 
нять шибки, посуд на суднику, на 
воднику у сінях відра. Васильченко, 
Оповідання, Київ, 1915, 77. 

Воднйна, ни, водное місто. Сорок 
день і ночей безперестанно лив поток 
все з небес. Став поток гіа весь світ. 
Всі воднгши паводнгілись і всі ріки 
наповнились. Про всемирний потоп. 
Оті> сліпого лирника Ив. Харл. Ме¬ 
режки, с. Чаплинка, Ек. г., Новом. у. 

Воднбраз, нар., вразі>, разомг, 
вмісті сі> тім!.. Страіиенгю старий 
я і молодий воднораз. Рідний Край, 
1912, № 14, 11; Село, 1910. № 44, 
стр. 4. Усі воднораз схопгілись і стали 
на ноги. Нечуй-Левіцький, Повісті, 
1914, IX, 127. 

Водити, КЙ, водороді). ОДИН!» изт> 
составннхі. алементові. воздуха. 
Молода Україна, 1911, № 7, 26. 

Водоверть, ті, водовороть. Сто 
воно купалося у річці гпа попало у 
водовергпь та й утонуло. С. Зуевцн, 
Полт. губ., Мирг. у. 

Водогрййний, водограйннй. Сяо 
в бризках водограйних панна в квіт¬ 
ках весняних. Вістник союза визво¬ 
лення України, Відень, 1917, квітня 
22, ч. 147, стор. 260. 

Водогрілка, ви, водогрілка. Як 
привели мене до лікарні, я кричу: 
„умру, бо дуже жгівіт болитьА 
лікарь оглядів мене, дав шось випигпи, 
а тоді поклав на живігп жерстяну 
водогрілку, і у мене погпроху, помалу 
почало переставати боліть. С. Ново- 
николаевка, Екатер. г., Новом. у. 

Вододіл, ла, водоразділі». Руд- 
ницький, Коротка ґеоґрафія Укра¬ 
їни, Київ —Львів, 1910, 32. 

Водозбір, бору, роді, растенія 
(.'ЦиіІедіа уиїдагіз), произрастаю- 
щаго по лугамг, по опушкам!) ліса. 
Харьк. г., Сум. у. 
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Водозбірний, водозборннй. Це у І 
нас тутечки саме водозбірна площа. \ 
С. Голая Пристань, Таврич. губ., і 
Дніпр, у. і 

Водокачка, ки, водокачка. Вони, | 
ці булгари, познімали тут городи, \ 
гюробили скрізь водокачки гпа таке і 
діло завели, що усю округу годують \ 
капустою, та огірками, та картон- і 
лею. С. Сурско-Литовское, Екат. у. ; 

Водолій, лія, місто, по которому 
изликается вода. Дощу сгпало мало, 
багато жерел вгісохло, річкгі обміліли, 
а вода дощова стал г жолобити яруги— 
водолії. Рудницький, Коротка ґе- 
оґрафія України, Київ—Львів, 1910, 
57. і 

Водоліки, ків, водолеченіе. На- І 
жуть, од цієї хвороби добре ггомогають 
водоліки. Г. Харьков'Ь. 

Водолюб, ба, водолюба, жук-водо- 
люб. Жук-водолюб, що в воді жгіве, 
родіть собі для яєчок мішечкгі і, зви¬ 
чайно, гіримощуе їх до спіднего боку 
лггстя, що по воді плаває. Лункевич, 
Семья у звірей, Київ, 1908, 40. 

Водолюбів, принадлежащій водо¬ 
любу. Тамч>-же, 40. 

Водоінежа, жи, см. слово „водо- 
розділ“. 

Водзкет, ту, водомета. Молода 
Україна, 1909, № 5, 26. 

Водоносний, водоносний. Водонос¬ 
ний глечик, великий, тгурецьгсого роб- 
лива, пгддгсок, череп чоловічий—усе 
було найдено на місті Січи. С. Ка- 
пуливка, Екатер. у. 

Водоноша, ши, водоноша. Раз-у- 
раз біля школи, як бжоли, вьютця | 
водопоші. Маяк, 1913, 46, 8. | 

Водоотвбд, водоотводь. Тепер тут | 
можна й орати г сіяти землю, бо я ! 
зробив водоотвод. і болота неначе ні- | 
коли й не було. 0. Любимовка, Ека- і 
терин. г., Новол. у. ! 

Водопал, лу. отчаяннаго права | 
человік'Ь. Це такий водопал, такий 
оджога, що не то що там дерево або | 
що гінче горюче, а навіть саму воду і 

запалгть; водою гасять пожежу, а 
він і саму воду запалить. Батуринть, 
Черниг. г. 

Водопіль, лі, внступленіе весен- 
нихч» водч. вг поля, водоразлитіе. 
А того року була велика водопіль 
Д. Косивка, Екатерин. у. 

Водбплеск, ску, водоплескть, мі¬ 
сто у берега ріки, озера, моря, 
гді обнчно, при вітрі, плещета 
вода. Віч, гпой дворець {гр. Розум в- 
ською) стоїть не коло самою водо¬ 
плеск у річки (Сейма), а трохи .далі 
од річки. Батуринг, Черн. г., Коно¬ 
топ. у. 

Водорйй, рою, водоропна. Будете 
їхати на Таромське, то держить пра¬ 
війте, бо коло берега Дніпра тепереч¬ 
ки великі після дощів водориї. С. Но¬ 
вий Кодакч,, Екатер. у. 

Водорозд'іл, ла, або водомежа, жи. 
водоразділ’Ь. Пасмо—горбків-итил в, 
яке розділяє одну річну сістему од 
другої, звегпця водорозділом, або водо- 
межою. Русова, Початкова ґеоґра- 
фІЯ, Спб, 1911, 20. 

Водорослі, лів, водоросли. Фіоле¬ 
тові плями густгіх водорослів, бла- 
кигпні очі підводних пісків—зливались 
в один вогняний сплав. Коцюбинський, 
Тіні забутих предків, Спб.—Львів, 
1913, 76. 

Водостій, 6ю, водоотой. Та як же 
его там орати, коли там і досі водо¬ 
стій? Д. Богодарг, Екатерин. губ., 
Алекс. у. 

Водостік, ну, водоетокть. Тре'а 
■тутечки викоггатгг глибоку канаву та 
зробити водостік, то гподі воно і 
висхне. Там "Б же. 

Водотбпля, лі, водополье. 
Сл. Липцн, Харьк. у. 

Водотяглий збкіп, пу, водоподт.- 
ечная шахта. Тимченко, Русско- 
Малороссійскій словарь, Кіеа'ь, 
1897, II, 250. 

Водоходний, водоходний. Водо- 
ходпі катарги. Зварницкііі, Источ- 
ники для исторіи зап. коз, 1903,1, 
981. 
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Водян, нй, водяной жукь. Дуб¬ 
няк, Російсько-Український слов¬ 
ничок, Кобеляки, 1917. 

Водяний коз&н, козакч>, пріучен- 
ннн к'ь военннм'ь дійствіямч> на 
лодкі. Полка, Черноморскіе козаки, 
Спб, 1858, 230. 

Водяний часник, на, болотное 
растеніе. С. Березоточа, Полтав. г., 
Лубен, у. 

Водянйк, на, водяной чортч>. 
Милорадовичч., Казки і оповідання, 
Труди Полтавской ученой архив. 
коммпссіи, 1912, X, 41—46. 

Водянйця, ці, каша водянйця, 
каша сваренная на воді. С. Чемер- 
ское, Черниг. г, Козел, у. 

ВОДЯНІТИ, ДІЛЯТЬСЯ ВОДЯІШСТНМЧ». 

Од буряків свіжих масло мало міня- 
етця па смак, тільки став біліше, а 
молоко водяніе. Календарь „Час", 
червень, 19, 1917 року. 

Водянка, ки. 1) Водянка, болізнь 
у овецч», преимущественно ягнягь, 
у курч>. См. слово „слизень". Хер- 
сонскіи календарь на 1871 годч> 
Раевскаго, 141. 2) Сорть вишня сч> 
фруктами черно-краснаго цвіта, 
Кіевск. г. 

Воєвода, ди, воєвода бнлч> на- 
чальникомТ) „повіта" и „волости", 
онч> являлся приказчикомч> по го- 
сиодарскому дворцовому хозяйетву, 
8авідуюгцимч> крестьянскими служ¬ 
бами и устройством'ь крестьянскаго 
земчевладінія. сборщикомч> податей 
и нікоторнхг пошлинч. и вообще 
финансовнмч> агентом?» господаря, 
комендантомч» кріпости, распоря- 
жавшимся ея поетройкою и ремон- 
томч> и завідующамч> містною 
обороною, начальникомч» містннхч> 
военннхЧ) силч), завідующимч» ихч> 
организадіей и устройствомч» воен- 
но-служилаго землевладінія, и об- 
щимч> для всіхЧ) жителей суді.ей, 
не исключая и самихч>—намістни- 
ковч>-державцевч> и тивуновч> по 
жалобі па нихч> управляемнхч» или 
постороннихч> лицч>. Отч. своей пра- 
вительственной діятельности воє¬ 

вода получалі. обнчіше и зкстро- 
ординарине доходи; своє воєводство 
удерживалЧ) большею частьіо по- 
жизненно или до заміни лучшимч. 
урядомч». Любавскій, Областное ді- 
леніе и містное управлоніе Лятов- 
ско-русскаго государства, М., 1893, 
878, 881. 

Воєводець, ця, воєвода. Гнідичч., 
Матеріали по нар щной словесности, 
Полтава, 1916, IV, 96. 

Воєводити, воеводствовать. Він 
усе своє життя воєводив тут, поки 
не вмер. С. Тарасовка, Екатер. у. 

Воєнний, ка, воєнний человікч., 
земсвій ратникч». Стани ходатай- 
ствовали, чтоби заирещено било 
земским'ь „воешшкам", во время 
мобилизаціи останавливаться вч> 
шляхетских'ь домахч». Любавскій, 
Литовско-русскій сеймі», Москва, 
1901, 697. 

Воєнщина, ни, воешцина. Крим¬ 
ський, Повістки і ескізи, Коломия 
і .Львів, 1895, 252. 

Вож, жа, вождь, предводитель, 
Зварницкій, Источиика для исторіи 
зап. коз., 1903, І, 504, 616. 

Вожйк, и&, або князек, ка, разно- 
видность риби леща. Диіпровскіе 
рибаки замічаютч», что среди обнк- 
новенннхч. лещей попадаются екзем¬ 
пляри, нісколько от.чичние отч> 
нпхч>. Такихч» лешеіі они назива¬ 
ючі. вожаками или князьками. Раз- 
новидность зта довольно рідка... 
Зто помісь обнкновениаго леща 
сч> густнркою или плотвою. Труди 
дніировской біологнческой станцій, 
Кіевч», 1915, 114. 

Воженкя, ння, воженіе. Важення 
дров, трав и иних потребсть. Звар- 
ницкій, Источники для исторіи 
зап. коз., І, 738. 

Возбуїтися, поднять бунтч>. Так 
народ, як почув таке, зразу возбуявся 
увесь супроти пана. С. Гнидино, 
Екатеран. г., Алекс. у. 

Возвеселитйся, возвеселптьея. 
Ой як я зійду рано з вечора, возве- 
селитця всяк звір у лісі, всяк звір 
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у лісі, гість у дорозі. Колядка, Слоб. 
Короливка, Кіевск/ г., Сквир. у,, 
Конощенко, Українські пісні, Одес- 
са, 1909, III, 136, 137. 

Вбзвіз, за, вніздт» (?). За садком 
та за хатою, в возвозі, меж горбами, 
почувся стукіт повозки. Нечуй-Ле- 
віцький, Повісті, Київ, 1914, IX, 267. 

Возвістити, возвістить. Ойвидить 
Бої, видпть Творець, що мир погибає, 
архангела Гавріила в Лазарет по¬ 
силає возвістити в Лазареті. Коно¬ 
щенко, Українські пісні, 137. 

Возгарження, ння, унижете, пре- 
зрініе, пренебреженіе. Ті ограни- 
ченія служать „кт> нікоторому 
униженію и возгарженію" тіхь, 
кто не брала» гербові. Лгобавскій, 
Литовско-русскій сеймі., Москва, 
1901, 651. 

Возгласнутися, возгласнуть. Тоді 
грішна душа устрахнулася, па ангела 
гласом возгласнулася. Сперанскій, 
Южно-рус. пісня, Кіевт., 1904, 40. 

Возглибйтися, углубитьея. Боз- 
глибися своїм серцем і душею пребшай. 
Сперанскій, Тамт>-же, 48. 

Возгромляти, возгромлять. Тгічі 
темні наступали, громи грізні встром¬ 
ляли. Про всемирний потоп. Слоб. 
Чаплинка, Екатер. губ., Новом. у., 
оті. сліпого лирника Ив. Мережки. 

Воздержливий, воздержаї:- 
ннй. Гриць» о воздержливий:рідко коли 
і чарку горілки випьє. Сл, Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у., М. Лободовскій. 

Воздріти, угріть, увидіть. Мати 
его воздріла, під Христом стоїть смут- 
лава. Сперанскій, Южно-русекая 
пісня, Кіевт., 1904, 27. 

Возжадйтися, взалкать, почув- 
ствовать голодь. Петро возоісадався, 
перехрестився, давай, бач, їсти. Зтно- 
графическое Обозрініе, Москва, 
1890, У, 154. 

Возйвода, ди, водовозі., А що 
возггвода уже приїздив?—А вже. Г. Змі¬ 
єві., Харьковск. губ. 

Вбзин-карета, возик цяцьна, вбзик- 
нбні, роді» дітской игрушки. Кіев- 
ская Старина, 1904, іюль—авгусгь, 
78, 79. 

Возіік, кй, ВОЗЧПГЬ, подводчикт». 
А як же мені од тієї станції добра¬ 
тися до села?—Та там, коло станції, 
возіяків стільки, як собак. С. Улья- 
новка, Екатер. г., Алекс. у. 

Воззмйлуватися, возмиловаться, 
помпловать. Щиро Бога просять слс- 
зи виливають, а Бога благають, „воз- 
милуйся, Господь Саваофт/“ Про 
Якима. та Анну. С. Чаплинка, Екат. 
губ., Новом. у.; Сперанскій, Южно- 
русская пісня, Кіевт», 1904, 33. 

Воззрі'ти, ВОЗЗріТЬ. Молящеся (пра¬ 
ведная Лина) птицю воззріла, а гпгль- 
ки жалю не уеомліла (?). Про Якима 
та Анну, с. Чаплинка, Екатер. г., 
Новом. уізда. 

Вознйти, узнать. С. Давнд'ь-горо- 
докт., Минск. г., Мознр. у. 

Возний, ного, урядникь, разво- 
зившій „позовнне листи" оть уряда 
и земскаго суда, вибиравшійся 
старостою и всею землею, т. е. всіми 
земянами „повіта". Любавскій, 
Областное діленіе п містное управ- 
леніе Литовско-русск. государства, 
М., 1893, 852. 

Вознімйти, поднамать. Вогга воз- 
няла рукою і плакала—ридала. Чер- 
нпг. г. Зтнографическое Обозрініе, 
Москва, 1892, XII, 176. 

Возновйти, возобновить. Отут у 
полі був колись ставок, та близько 
орали та й замулили; а оце ми й 
возновили—таке добро: у літку ско¬ 
тину напувати, чи що там. С. Мар- 
товая, Харьк. г., Волч. у., М. Лобо¬ 
довскій. 

Возновйтися, возобновиться. І 
впять возновилаеь та боль у нею. 
Милорадовичт., Кіевская Старина, 
1900, октябрь, 17. 

Возписйти, восписать. Всему 
правительствующему сенату сим 
нашим репортом покорно восішсав- 
ши, впредь их же сенаторского 
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милостивого призрінія смиренно 
просимо. Зварницкій, Неточнії ки для 
исторіа зап. коз., II, 1323. 

Возовід, да, тоже, что налигачі.. 
Візами пугу та возовід під тетерею, 
на драбі. М. Оржица, Полт. губ.. 
Луб. уізда. Тоже с. Софіевка, | 
Полтавской губ., Гадячскаго уізда. і 

Возрид&ти, возрндать. На сина 
усе поглядає, тяжко, борзо возридае. 
Сперанскій, Ю/їсно-русскаа пісня, 
Елеві», 19г4, 27. 

Возростйти, внрастить. Возро- 
стити десятеро дітей і до діла по- 
доводити—це нелегко!. С. Миртовая, 
Харьк. г., Волч. у., М. Лободовскій. 

Возслйсувати, описивать. Рече 
Христос єдиному ученії ку, ік Івану 
■інаперстянку: „у вателії возгпиеуйте 
і етраеті мої дочитуйте“. Про пре- 
дання Спасителя Іудою, с. Чаплин¬ 
ка, Екатер. губ., Новом. у., сліпой 
лирникі» Ив. Мережка. 

Возспів&ти. возопіть. Іби к Богу 
хвалу воздаймо, алплуя возспіваймо. 
Про предання Снасителя Іудою. ! 
Тамі»-же. і 

Возрябіти. испугаться. сробіть. | 
Наїси хлопці, добрі .молодці, не возря- і 
біли, взяли кварту, другую з жарту, і 
на дощі сіли. Зварнацкій, Малорос- і 
сійскія народння ліспи, Екатери- • 
пославі>, 1906, 689. | 

Возтводвйгиути, воздвигнуть. Як 
прийдеть вре.ч>я, прийдешь, як Господь 
з неба знидеть, всіх же нас со славою 
судити, і янголі возтводвмпуть небо, 
і возтрублять гіаено. Про страшний 
суд, с. Чаплпнка, Екатерин. губ., 
Новом. у., сл. лирникі. И. Мережка. 

Возувень, ня, дно воза, состоящее 
изт> одной ишрокой, или двухт» 
узкихі» вмісті сколоченннхі» до- 
ескі», ничімі» не ирпкріпляемнхі» 
кт» своєму місту и держащохся 
только своєю тяжестью. С. Забо¬ 
лотне, Ковельск. у. 

Вбзькатися, возиться. Лиш весна 
у садок, вігі і собі зараз туди, возь- 
каетця увесь вільний від школи час. 
Плющ, Твори, 1912, II, 32. 

Возьявйтися, возьявитьея. В той 
час чудо возгасилось: вода під землю 
покрилась, став суш па землі. Про 
всемпршій потоп. Оті. сліпого лир- 
ішка Ив. Мережки, с. Чаплинка, 
Екат. г., Новом. у. 

Возчка, КИ, возище. Де це ви та¬ 
кого возяку доскочили?—Це чумацький 
віз для соли, а доскочив я вго у селі 
Чумаках, Катеринославською повіту, 
Г. Екагеринославт», Музей Поля. 

Войснбвич, ча, енні, войскаго по 
вряду (чину) своего отца. Лаппо, 
Великое кияжество Литовское, Сиб, 
1901, І, 343. 

Войсьний, ського. 1) Одна изі> 
земскихть должн^стей В1> Литовско- 
русском-ь государстві, для охраїш 
повіта. Любавскій, Обл. діленіе и 
містное управленіе Лйтовско-рус. 
государства, М., 1893, 673. Лаппо, 
Великое кияжество Литовское, Спб, 
1901, І, 389. 2) Сбор'ь ві> пользу 
войска. Любавскій, Литовско-рус. 
сеймі., М., 1901, 650. 

Войця, ця. воині., вояка. Кошовий 
Сірко—то був великий войця. С. Кн- 
пуливка, Екатер. у. 

Воївод, да, воєвода. Котилося 
яблучко в огород, в огород, хто взяв 
яблучко?—Воївод, воївод, воїводова жо¬ 
на. Харьк. Сборішкі», 1895, IX, 334. 

Всївбдов, воєводині». Воїводова 
жона. Тамт>-же, IX, 334. 

Воізбрйнний, воизбрашшй, избран- 
ННЙ. Покаявся б зла творити, а,ж 
поки .* ій ьгк, що би той світ, як ма¬ 
ків цвіт, ясно процвітав, життя 
наше вогзбранпое мирно ировождав. 
Блудний син, с. Чаплинка, Екат. г., 
Новом. у., сліпой лирникі» Йвані» 
Мережка. 

Вокйція, ції, акація. Д. Лоща- 
нувка, Волнн. г., Засл. у. 

Вбкур, ра, человіть ель большими 
главами, большеглазнй (?). С. То- 
м а ковка, Екатер. у. 

Волвенка, ки, роді» гриба. Слоб. 
Залпманг, Воронежск. г., Бирюч. у. 
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Волистий, волйста корова, корова, 
у К тороіі „ПОЛНаЯ ШЄЯ С’ЬТОЛСТНМ'Ь 
подшейкомі.", кака. у вола. Кіевск. 
Старина, 1903, іюль -авгусгь, 13,31. 

Волобуй, уя, сильний, упорний, 
здоровенний челов’Ьк'Ь. Е, то воло¬ 
буй такий, гцо сю і пьять чоловік 
ке ввалять з ніг. Д. Богодар'Ь, Ека- 
териіі. г., Александр. у. 1>ач, який 
волобуй, а жіночка яга? Як шпичка. 
М. Котовка, Еі.атор. г.. ЬІовом. у. 

Волова ногб, одна пні» болізікй 
у лешади, рас-пуханк нога. Ко- 
рольов, Ветеринарні поради, Спб, 
І908, II, 28. 

Воловод, ду, МОТОК!» веревок’ь 
вт> „три статки" (три нитки), дли- 

ИОЮ В!» ИЯТЬ СЙЖЄНТ), СТОИТ1» 15 к. 

М. Порішені», Вольїн. г, Овруч, у. 

Воло водіння, кня, волокпта, мед- 
лительпоеіь. З вами чиста нудота, 
воло водіння безконечне.' Л. Українка, 
Твори, І, 115. 

Волбвщика, ни, подать, котирую 
собкрали намістники сь госиодар- 
скихь и владільческяхь крестьянть 
или же сама владільцн сь кре- 
стьянд. на военння нужди. Волов- 
щинн тринадцять грошей, помір¬ 
ного—два гроша. Любавскій, Обла- 
стное діленіе и містное управленіе 
литовско-русекаго государетва, Мо¬ 
сква, 1893, 481, 729. 

Воловщинний, относящійся кт> 
„воловіцині". Тамь-же. 

Володарь, рі, роді» дівичьсй 
хороводний игрн весной. Засів, 
1911, № 6—7, стр. 89. ШеЙКОБСКІЙ, 
Бита подоляна», Кіевь, 1860 І, 27. 

Волок, ка, родь кушанья пзт. 
свеклн, перцу, картофельной ботвн 
(„бадилля"), все зто отвариваетея 
„не до розвару", мелко січется 
ножемг; ко всему атому прибав- 
ляетея еще „несмажена цибуля" 
(лунь) и смажена, олія (прожареи- 
ное постное масло), ва> общемт» 
получаетея роді. бак.іажанной икрн, 
которую ідята» тогда, когда „воно 
прохолоне". Волнн. г., Влад.-Вол. у. 

Волока, ки, земельная единица, 
оть 8 до 10 десятині., существо- 
вавшая бі> частннхі. имініяхь, а 
также и вд> господарскиха. воло- 
СТЯХЬ В1> ЛИТОВСКО-руССКОМ’Ь госу- 
дарстві сь конца ХІУ віка и даліе. 
Половина „волоки"—,,полуволочка". 
Любавскій, Обласгное діленіе и 
містнсе управленіе .литовско-рус- 
скаго государетва, Москва, 1893, 
462 - 465, 500. 

Волоки, ків, снаряді, на иодобіе 
маленьких!» саней, на которнхь 
плугь волокугь по землі; оні со- 
стоять нзт. двухі. коротеньких!., 
полукруглнхі. деревинних!. по- 
лозьеві., соединенннхі. между со- 
бой двумя горизонтальними дере¬ 
винними перекладинами. Д. Малая 
Дубровица, Пищацкой вол., Холм- 
ской г., Більск у. 

Волочйта, ти, бродяга, екпталецть, 
бездільншп». В ох верпись-ка, мила, 
■голубка сива. Не вернусь, милий, го¬ 
лубок сивий, бо огс бив гпп мене да 
ргікитого, називав же мене волокитою. 
Д. Лядцн, Минск. г., Мознр. у. 

Волоковйй, оті. слова „волок", 
риболовний снаряд!.. С. Троиціеое, 
Екатер. г., Верхи, у. 

Волоконіг, нога, волочащій ноги. 
Коніськии, Ходімо за ним! Спб, 
1905, 41. 

Вслокушний, оті. слова „воло¬ 
куша", риболовний снаряді.. Попка, 
Черноморскіе козаки, Спб, 1858,100. 

Волопбс, са. і) Одно изі> созвіз- 
дій. Піднявсь Стожар і Віз, вер¬ 
нувся Волопас. Шлях, Москва. 1917. 
УІІ, 6. 2) Пастуха, волова». Літиею 
норою гасли волопаси волгг, як і .за¬ 
вше пасуть бандою. Д. Мат. Дубро¬ 
вица, Холм. г., Більск. у. 

Волос сухйй, глазная болізнь 
„трахома". При цій хворобі волос 
(вії) закручусті{Я в середину, до ока, 
і тре его, мов щіткою,—і з того бу¬ 
вають тяогскі, нестерпучі болі. М. Ло¬ 
вецький, Лікарські поради, Спб, 
1913, 26, 29, 156. 
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Волосій, із, иміющій длиннне 
ВОЛОСН. Ота ковила, що в сгіїепу 
росте, так воно неначе волосій,—таке 
тонке та довге. С. Фаліевка, Хер. у. 

Волосі'нний, сділанннй изч> кон- 
скаго волоса. І в манастирь помежгі 
гори Тамару кревні одвезли, і воло- 
сінні чорні вбори дівочі перса облягли. 
Старицький, Поезії, Київ, 1908, 353. 

Волосінь, ні. насік. гусеница. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Волосність, ти, капилярность. 
Дубняк, Російсько-український 
словничок, Кобеляки, 1917, 15. 

Волосні, ні, тасканіе за волосн. 
Ось підожди, л до тебе догребусь, то 
дам. тобі волосні. С. Борщевое, 
Харьк. у. Було там усего: і волосні, 
і зуботичини, і в потилицю, і по 
ребрах. Бив, як хотів і де хотів. 
С. Солнцевка, Харьк. у. А за рясу 
дам я трясу, за плішню (?) волосню. 
Изч> народной пісни. Тамч> же. 

Волосові жилочки, волоснне со- 
суди, капилярн. Адаменко, Меді- 
цинський словничок, Могилев, 
1917, 10. 

Волосоіжка, ни, родч> вши. Вогиі 
та волосоїжки заводятця у всякої 
животини, але не у всякої худоби вони 
бувають однакові. Корольов, Ветери¬ 
нарні поради, Спб, 1910, III, 22. 

Волостельський.волостной. бедору 
Плюснову тую волость держати, а 
волостельскіе ДОХОДИ СЧ> Павлом!) 
наполн ділити. Любавскій, Обла- 
стное діленіе и містное управле- 
ніе Литовско-русскаго государства, 
М., 1893, 269. 

Волость, ти. Слово „волость" 
употреблялось вч> широкому зна¬ 
ченій, ВЧ> приложеніи КЧ> цілой 
землі или княженіго.—„Полоцкая 
земля". Чаще всего слово „волость" 
прилаталось ко всей той совокуп- 
ности земельннхч. участковч., кото- 
рою владіли господарскіе поддан- 
нне, составлявшіе одну служило- 
тяглую и податную общественную 
едшшцу подч> управленіемЧ) намі- 
стника-державця или тивуна; точио 

тавже зто слово употреблялось и 
ВЧ> приложеніи КЬ крупним!) кня- 
жескимЧ) и панскимч. имініямч>, 
имівишмч, такое же значеніе вч. об- 
ласти, какч» и господарскія волостп. 
Ипогда волостями називались и 
части зтихч. общественнихч> еди- 
ницч> и ихч> террпторій, админи- 
стративно обч>едшіешшя подч> вла- 
стью ішзшаго сельскоге начальства: 
приставов'ь, десятаиковч., тивуновч>, 
вслідствіе чего вч> актахч> встрі- 
чаются указанія на волости вч> 
волостяхЧ). Точно такч> же слово 
„волость" употреблялось иногда и 
ВЧ> приложеніи КЧ> НебоЛЬШИМЧ) 
частннмч) имініям'ь, хотя 4н они 
составляли часть села. Волостями 
називались и должности извістна- 
го рода, служившія источникомч> 
дохода для отправлявшихЧ) ихч> 
ЛИЦЧ), „уряди—конюшое, городни- 
чое, ключництво, ловчое, рядничое, 
поіздничое, соколничое". Но всі 
зти разнообразння значенія слово 
„волость" утратило сч> теченіемч> 
времени и сохранилось только вч> 
приложеніи кч> общинамч. госпо- 
дарскихЧ), княжескихЧ) и панскихч> 
подданннхч., административно обч>- 
единенннхч), И ИХЧ) ТеррИТОрІЯМЧ). 
Любавскій, Тамч. же, 71, 72. 

Волосчанин, на, привадлежащій 
кч> одной волости. Труди Черни- 
говск. предварительн. комитета по 
устройству XIV археолог. сч>ізда, 
1908, 27. 

Волоський, гончарний крурьиз- 
вістной конструкцій. Заріцкін, 
Гончарний промиселЧ) вч> Полтав- 
СКОЙ Г., 1894, 33. 

Волосян, к§, родч> червя, покрн- 
таго густнмч> И КОЛЮЧИМ!) ВОЛОСОМЧ). 

С. Солнцевка, Харьк. у. 
Волосянка, ки. 1) Тасканіе за 

ВОЛОСН. Гляди, щоб не дав тобі во¬ 
лосянки! С. Солнцевка, Харьк. у.; 
2) Уиіуа; грати на волосянці йміть 
сОобщеніе мужчини сч> женщиной 
(ироиическп). Повсемістно вч> Ека- 
терин. губ; 3) Сияица лззоревая, 
Полтав. г., Лубен, у. 
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Болотно, на, колосья проса. Ой, [ 
просо,- просо, волоть о, ой косо, косо, \ 
золотко. Український етнографич- ,! 
ния збірник, Київ, 1914, І, 91. ; 

Волотошитися, волочиться, та- 
щиться. Чого ти за мною волотоитш- 
ся? Сиди дома (Мати каже дитині). 
0. Солицевка, Харьк. у. | 

Ролоцюжество, ва. 1) Бродяжнії- | 
чество. С. Солицевка, Харьков. у.; ' 
2) Ухаживапье, волокитство. Ти, що | 
вік свій кохаємся в пестощах, воло- і 

цюжестві, ласощах, час марнуючи , 

в картах цілком,—геть пьокиньсь! і 

Старицький, Поезії, Київ, 1908, 249. | 

Волоцюжити, волочиться (за жен- ! 
щиною). Воронежск. г. Зтнографи- | 
ческое обозріиіе, 1900, ХЬІУ, 166. | 

Вогочащий, бродячій; волочаще ! 
життя, бродячая, цнганская жизнь, 
жизні, сь міста на місто. С. Чаква, 
Воїни, г , Луцк , у. 

Волочйльнє, ного, „крашанки" п 
„писанки", кеторня на второй день 
Лйсхп люди дають другі, другу; 
„волочильне" носять также діти 
сд онм'ь отцамь и матерями, кумо- 
вья кумань а т.' под. С. Посягва, 
Волнн. г., Ос:р. у. 

Волочильний, ка, второй день 
Пасхи. Тамь же. 

Волочйнка, ви, боронованье. Чи- 
каленко, Як впорядкувати хозяй- 
ство в полі, Рілля, 1912, № 5, стр. 15. 

Волочйння, кня, волоченіе, ІПей- 
ковскій, Опнтть южнорусскаго сло- 
варя, І; А. Гуртомь, Словарь га- і 
лицко-русскііі Віна, 1896, 95. 

Волочйння, ння, скитаніе. Словарь 
книжний малорусской річнХУіїв., 
Кіевь, 1889, 12. 

Волочити, тянуть рнбу пзь ріки 
нлп и-зь озера. Здавна, за первнхь і 
намістникь вятебскихь, тое озеро ! 
они вслочнвали. Лгобавскій, Обла- 
стное діленіе лятовско-русскаго 
го-ва, М., 1893, 470. 

Волочний, оть слова „волока", 
участокь, на которомь нажинають 
иікоторое количество копень хлі¬ 

ба. Волочна поміра. Український 
науковий збірник, М-ва, 1916, П, 25. 
Относящійся кь „волочку". Любав- 
скій, тамь-же, 463, 464. 

Волочобне, ного, родь дани, ко¬ 
тирую Давали мігцане на госпо- 
дарскій замокь или дворець. Лю- 
бавскій, Областное діленіе и мі¬ 
стіте управленіе литовско-русскаго 
го’сударства, Москва, 1893, 818. 

Волочобний, особаго рода пісни 
волочобзі, або ільінські, которня 
поются на Пасху, или накануні 
Ильина дня подь окнами обнвате- 
лей вь различннхь селеніяхь Біло- 
руссіи сь украпнскимь населені- 
емь. Добрий вечор тому, хто в сему 
дому, одчини-ка вокно, щоб видко було, 
одчтш-ка сіни, щоб пчоли сіли. Изь 
записокь зтнографа В. А. Мотко¬ 
ва. „Коледн и волочобного" міща¬ 
ни не платили вь пользу воє¬ 
водь и отарость, „нодлі давного 
обнчая". Любавскій, тамь-же, 818. 

Волочок, к&. 1) Родь розмалевки 
глинянок посудьі. Заріцкій, Гон¬ 
чарний проїшсель вь Полтав. г., 
1894, 64. 2) Бредень, идущій за 
„матнею" невода. Кубанскій Сбор- 
никь, Екатеринодарь, 1901, XI, 9. 

Волчос, су (?). Пан Петрь Стани- 
славовичь получяль оть короля 
замокь Дорогичинь „со всими люд- 
ми нутпшш и данннми и тяглими 
и г/ь гхь всими службами, и зь 
даними грошовими и медовими и 
бобровими и куничними, и сь по- 
днмщиною. и зь волчосомь, и сь 
стави и зь млини". Любавскій. 
Областное діленіе и містіте упра¬ 
вленіе, Москва, 1893, 768. 

Волош&нин, на, валахь, румннь. 
Зварнпцкій, Источпики для псторіи 
зап. коз., І, 809, 838. 

Волошки, шон, або насіннини, де¬ 
рев ья, оставленння при порубкі 
ліса „на розвод". Шаповал, Про 
ліс, Київ, 1909, 70. 

Волоиінй, ні, волохи (собпрат.). 
Там, в тій слободі, живе сама волоіиня, 
С. Звонецкое, Екатер. у. 
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Волбшський, румннекій. Волоиі- 
еької породи вівця посповсюжена 
в Херсонщині та Водолії. Чикаленко, 
Розмова про сільське хазяйство, 
Спб, 1910, II, 39. 

Волощйнин, на, живущій вь во- 
лости. Они вси какь мііцане, такь 
и волощане, мають кожднй сь нихь 
на замокь нашь державцн нашому 
давати десятого осетра. Любавскіи, 
Областное діленіе и міетное упра- 
вленіе литовско-руескаго государ- 
ства, М., 1893, прил., № 47. 

Воля, лі, весенняя хороводная 
игра дівушекь. Шейковскій, Бить 
подолянь, Кіевь, 1860, І, ЗО. Так- 
же с. Солнцевка, Харьк. у. 

Волячча, чча, большіе воли (со- 
бират.). Там же ж і во.іячча! Ратуй ! 
Боже, які здорові. Вгріте мені ста- ! 
рому, аршин два між рогами! С. Фа- і 
л’Ьевка, Херс. у. | 

Вомйга, ги, тоже, что „водяная і 
болиголова, або віха, або ж бех“. | 
Степовик, Оповідання про рослини, І 
Спб, 1911, 65. 

Вонбга, ги, у галичань, тоже, І 
что горобина, грабина, рябйна, 8ог- 
Ьиз аисирагіа. ІПаповал, Про ліс, ! 
Київ, 1909, 16. ; 

Вбнность, ти, благоуханіе. Ні¬ 
чого болш стнхь квітуковь нема- | 
ючи холко на барзо короткій час і 
очи наши потішаючи вонности за¬ 
живаючи. Учительное євангеліє 
1592 г. вд> музеі им. Поля вд> Ека- 
теринославі. 

Воньнйй, издающій вонь. У неї 
такий вонький рот, що близько до 
неї і приступити неможна. С. Солн¬ 
цевка, Харьк. у. 

Воняти, ят, рвотн. Чогось мене, 
мамо, на воняти підіймає.—А шо ж 
ти їла, шо тебе на воняти підіймає? 
Кіевск. г., Сквир. у. 

Вонятув&ти, рвать, блевать. Се- 
годня в ночі мені так погано було, 
що я вопятувала аж до світа. Кіев. г., 
Сквир у. Также ІІечуй-Левіцькші, 
Грамматика українського язика, 
1914, І, 63. 

Воплотйтися. воплотиться. Хри- 
стос родився, Бог воплотнвся, ангелі 
співають, царі вітають. Арсень, 
Український співаник, Одесса, 1910, 
ІУ, 130. 

Ворйни, рйн, горизонтальний жер- 
ди вд> деревянномь заборі. Забори 
изд> жердей состоятд пли нзь ряда 
круглих кольевь, ВриІНХ'ЬВД> зем¬ 
лю на разстоянін около Iі/2 саж. 
другг отд> друга, к-ь которимд. 
прибити три горизонтальння жер- 
ди, шш же, вмісто одиночннхд 
вертикальннхь кольевх>, вбиваются 
колья парами и вь иромежутки 
между ними вкладнваются 3 пли 4 
горизонтальння жерди круглня, 
или отесанння на 4 канта, назн- 
ваемня воринами, которня прикрі- 
пляются кд> своєму місту колиш- 
ками („в колни“), или видами 
„в перевійник". Такіе забори назн- 
ваются плот, плит, паркан. С. Немо- 
вичи, Волин. г., Ровен. у., С. Цві- 
тохи. с. Жуковх>, Засл. у., с. Воро- 
нево, с. Кацовщина, Овручск. уіз., 
с. Заболотье, Ковельск. у. 

Ворйця, ці, воровка. Шов Господь 
з небес з своїми силами... Навстріч 
їм гили притики і притиці, упиряки 
і упириці, відьми і відьмиці, отрутні 
і отрутниці, волоиіебники і вологиеб- 
ниці, вори і вориці. Молитва од хво¬ 
роби на людей. С. Хандаліевка, 
Екатерин. г., Павлоград, у. 

Ворій, рія, тоже, чго „отер*, т. е. 
дикій жеребець (у гуцуловь). 
Етноґрафічний збірник, Львів, 1912, 
296. 

Вернута, ти, мурлнка, кіт-воркута. 
С. Чемерское, Черниг. г., Козел, у. 

Воровкув&тий, воровитнй. Казка 
Син-Іван. С. Чаплинка, Ехатер. г., 
Новом. у. 

Ворожбей, ея, гадальщик. А то 
ще кажуть, у тому ж таки селі 
єсть жид-ворожбей; так той радить 
ворожити инакше: візьми, каже, ві¬ 
сімнадцять копіек по копійці, роздай 
кривому, сліпому, безргукому, безногому, 
горбатому—усе по одній копійці і 
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проси кожного, щоб казав: „поможи, 
Боже, рабу такому-то (у кого про¬ 
пажа), то воно й вернетця усе те, 
що бузо у тебе украдено. С. Шуль- 
і ивк'л, Екатер. г., Новом. у. 

Ворождй, дй, вражда. Тепер воро¬ 
жбою це серце паза і помсти жада 
за знущання. Старицький, Могііигі, 
Нова Рада, Київ, 1908, 13. 

Ворожість, ті, враждебность. 
Маяк, 1913, № 48, II, Вишшченко, і 
Л.-Н. В., 1917, П—III, 201. 

Ворожнячий, ворожій. Між воро¬ 
гами літай, поворожнячи й крякай. 
Сл. Мартоная, Харьк. т\, Волчан. у., 
М. Лободовскій. І 

Вороне сі'мня, круглое тяжолое І 
сіма, производнщее матирку. Кі- 
евская Старина, 1903, февраль, 216. 

Воронек, нька, очень давній сорті» 
яблока, извістішй на Украйні, на¬ 
званим й німцями Бордорфекимь. 
Чикаленко, Розмова про сельське 
хазяйство, Спб, 1903, У, 71. Мило- 
радовпчь, ІСіевская Старина, 1900, 
окт., 46. 

Ворончна, ни, місто, куда сле- 
таютея вброіІЬТ. Летьгпь ворон воро- 
ниною, хтось йде до нас вечергіною. 
Кіевская Старина, 1906, марть— 
а пріль, 309. 

Воронострокатий, вороно-пігій 
(о лошади). У Леска Самарця, ку- 
ренного щербиновского, коня во- 
ронострокатого, вд> 20 руб. (погра- 
билп донскіе козаки). Зварнпцкій, 
Источ. для ист. зап. коз., 1903, II, 
1572. 

Ворота, ріт. 1) Большія рнболов- 
ньтя сіті:, которнми ловять рибу 
вгь зимнеє время иодо льдомь ріки, 
для чего рубят'ь узкую, но очень 
длинную прорубь („пельку") и 
вь ііее запускають подь ледь сіть. 
С. Бабайковка, Екат. г., Новом. у. 
2) Ворота на глйцях, сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волчан. у. 

Воротне, ного, кормь, которьга 
давали крестьяне, жившіе близь 
господарскнхь бобровнхь гоновь, 

господарскимь охотиикамь, Любав- 
скій, Областное діленіе... Москва, 
1893, 324. 

Воротниця, ЦІ, порогь вь одну до- 
ску, закрнвающій нижній край во- 
роть. С. Туровь, Минск г., Мозир. у. 

Ворсобитися, барахтаться, уси- 
ливаться. Довго ворсобився сірий вовк 
(ему заложені були латі у рожолину 
пенька); гриз зубами пенек, рвався, 
що є сили, нарешті випростався і по- 
би навздогінці за му пікою. ІПерстюк, 
Казки бр. Грімм, 1907, І, 22. 

Ворушйльний, возбудительннй. 
І. Нечуй-Левіцький, Грам. укр. яз., 
1914, І, 10. 

Ворушйльнин, ка, возбудитель 
чего; ворушильник питання, «бо 
змагання. І. Нечуй-Левіцький, тамь 
же, 1914, І, 9, 15. 

Ворушйння, ння, шевеленьо. Через 
своє воруїигшпя вона і все просо по¬ 
скидала з печі ногами; засне на печі, 
па просі, та й почне у сні ногами 
ворушити, та ото і порозсипала просо. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Воряга, ги, увелич. оть слова 
„ворь". Там оюе ж і воряга, суччий 
сип! С. Солнцевка, Харьк. у. єре¬ 
тики, охогпники, воряги, пройдисвіти. 
Харьковскій Сборнпкь, 1895ДХ, 263. 

Ворянок, ка, загонь для скота. 
Харьк. г., Валковск. у. 

Восківка ки, голубовато-зеленое 
травяное растеніе, СегіпіЬе, расту- 
іцее по обрнвамь овраговь и на 
травянистнхь містахь, цвітущее 
вь іюні місяці. Харьковскій Сбор- 
ІІИКЬ 1894, УІІЇ, 82. 

Восківнйче, чого, восковічне, ного, 
пошлина за право продажи воску. 
Верзиловь, Очерки торговли Юж- 
ной Руси, Черниговь, 1898, ЗО, 60. 
Восківнйче, мито, Любавскій, Обла¬ 
стное діленіе, 792. 

Воснівнйчий, чого, должностное 
лицо, обнкновенно пзь торговаго 
класса, собиравшее „восковне пе- 
нязи кь вірной рукі“. Любавскій, 
Тамь-же, 516. 
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Воскобійник, ка, воскобой. 
Сл. Лнпцн, Харьк. у. 

Воскобійня, ні, воскобойня. Тамт> 
же. 

Воскресеніе день, ПІСНЯ, которую 
потоп. діти во время игрі>. Воскре¬ 
сеніе день, ходім гулять на весь день, 
та вкрадемо порося та й прослави¬ 
мося! Постой, Левку, постой Бревку, 
похристосуємся! С. Жабориця, близь 
Звягля. 

Вославляти, возславлять. Ото 
наше, брате, діло: у полі хліба па- 
хать і свою душу вославлять 9хно- 
графическое Обозріпіе, Москва, 
1892. XII, 174. 

Воспйночка, ки, панночка (?). 
Скажи мені, повідай, воспаночко моя. 
Народная пісня. Зтнографическое 
Обозрініе, 1907, БХХХІ-ЬХХХІІ. 
№ 2—3, 138. 

Востатку, нар., ві> конці, нако- 
нецг. Літопись Самовидца, Кіевг, 
1878, 378. 

Восгихбра, ри, стихарь. Миро¬ 
носиці прихождали, Христа у гробі 
искали, узелгі ризу—востихару. Сне- 
ранскій, Южно-русская пісня, Кі- 
еві>, 1904, 45. 

Восхолодйти, охолодить. Чи не 
міг би ти-, брате Лазоре, Бога упро¬ 
сити, мезинною перста в море умо¬ 
чити, уста мої смагнії тай закро¬ 
пити, язик мій у роті восхолодити? 
Труди Об-ва нзслідоват. Волине, 
1911, V, 66. 

Восца, цй, восця, ці, болізнь 
у лошадей, шолудь на кульшевнх’ь 
и кряжевнх'ь міста хг. Корольов, 
Ветеринарні поради, Спб, 1910, III, 
17. 

Восьмигранна, ки, фигура вгь во- 
семь граней. Сл. Мартовая, Харь- 
ков. г., Волчан. у., М. Лободовскій. 

Восьминог, нога, чудовище, 
восьминогь. Там дива підводні, стра¬ 
шні восьминоги, сидягпь по печерях, 
чекають здобичі. Чернявський, Зорі, 
Київ, 1903, 142. Рідний Край, 1912, 
№ 3, 15. 

Восьмирогий, см. слово одноличка 
восьмирога. 

Вотець, ця, отеиь. Нема це мою 
покійного вотця, а то б він вимордував 
половину тих „точних". Сніп, 1912, 
№ 27—28, 14. 

Воти, вот, голосованье. Едино- 
гласнти. войска запорожского сло- 
вомТ) и вотами у козацкой Дуброви 
набрань и поставлені) гетманомт». 
Велнчко, Літопись, Кіеві. 1851, II, 
306. 

Вотнйна, наслідіе оті> отца. 
Вотнина, што по ніой (панни) 
отець далг. Жптецкій, Очеркг зву- 
ковой исторіи малорусск. нарічія, 
Кіеві>, 1876, 354. 

Вотрон, отрон, ну. жизнь, вічное 
лоно, рай. Де праведнії души, мене 
там поселив, і на віки віків, і на мі¬ 
сті святім, за Авраама, на вічнім 
лону, і со святими, то єсть у вот- 
ропу. Причта про життя, с. Чап- 
линка, Екатерин. г., ІІовомоск. у. 
Сліпой лирникь Йвані) Ме¬ 
режка. 

Вотум, ма, голось, мнініе. Звар- 
ницкій, Источ. для нст. зап. коз., 
1903, І, 321. 

Вохкуватий, сьтроватнй. Вітер 
тут (коло Дніпра) не сухий і пекучий, 
мьягкий, вохкуватий. Впнниченко, 
Босяк, (Основа, Одеса, 191*, 5). 

Вохолод1, ди, охлажденіе, тоже, 
что „охолода". Я псі тое не дбаю, 
чужи жінки кохаю, а для своєї ви¬ 
ходи серцю вихолоди. Грпнченко, 
Зтнографическіе матеріали, Черни- 
говг, 1896, її, 282. 

Вохрити, насиловать. Так вони як 
піймали її (парубки дівку) та як по¬ 
чали вохрити... Сказано звірлчча! 
Погибла дівка. Батуринв, Черниг. г. 

Вочеп, па, крючекі>, которнй 
привіїнивается кг концу „журавля" 
наді> колодеземі» для навішиванія 
на него „цебра" и для черпанія 
изі> колодезя води. Д. Городянка, 
Могилев. у. 
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Воччина, нй, (?). Там, по тих ху¬ 
торах, і скотина вигодовуетця, з мо¬ 
лока воччина добуваетця. Рідний 
Край, 1905, 24 декабря ТІ. 

Вочу, нар., вх глазу. І чого в мене 
світ мінитця в-очу! усе боюся. Рідний 
Край, 1909, № 31, 9. 

Воша, ши, вошь. Воша буває: рос- 
липна, головисі і одежна. Рослинні во¬ 
їни—це ті маленькі комашки, зеле¬ 
ненькі. сивенькі, або якої иншої масти, 
котрі купками збіраютця на листу, 
стеблу, квітці, або чому иншому. Голов¬ 
на воша сіра, менча воша, оселяєтця 
собі на голові, а друга, ясніша та трохи 
більша—тільки на одежі, а на голову ою 
ніколи не залізе. Степовик, Опові¬ 
дання про комах, Харьків, 1910,137. 

Вошва, вй, вши (собпрат.) Вошви 
на нему такої, що за нею й сорочки 
не видко. Сл. Солнцевка, Харьк. у. 
А тієї вошви на ній, неначе макоч 
насіяно. Д. Богодарх, Екатерин. г., 
Алекс. у. 

Вошноід, да, вошеідх. Бранаое 
слово, означающее человіка го¬ 
лод на го. потребляющаго всякую га- 
дость. Чортів вошкоїд! ГІО все міст но 
вх Екатериноелавской губ. 

Вошколуп, па, вшивець. Чортів 
вошколупД. Бодаковка, Полт. г., 
Мирг. у. 

Вошколупитися, вибивать вх го¬ 
лові одних другому вши. Що це 
ви робите? Вошколупич-есь, чи що?— 
А тож! С. Новий Кодакх, Екат. у. 

Вошовець, ця, вшивець. С. Фа- 
ліевка, Херс. у. 

Вошобййник, ка, вшивець. Ах ти, 
каже, орештапте, вошобийтку/ Ка- 
лендарь Рада, 1914, 17 октября. 

Вощанка, ки, 1) Куринное яйцо, 
изх котораго черезх маленькую 
днрочку випущено содержимое, а 
вмісто него влить воскх; на пас- 
хальнне дни такимх яйцомх „бьют- 
ця навбитка". Скаржинская. Опи- 
саніе народянхх писанокь, 1899, 
І, 41; 2) Улей сх готовой для пчелх 
вощиной. Сл. Білявка, Харьк. г., 
Ста роб. у. 

Вощнйк, кй, продавецх воска, по- 
купщикх воска. С Липцн, Харьк. 
уізда. 

Воя, оі, война. Відкіль то, кає, 
тебе, брате, виглядати? Чи з чистою 
поля, чи з буйної вої? Кієвская Ста¬ 
рина, 1904, мартх, 467. 

Вп... см. Уп. 

Вр.. см. Ур. 

Врйва, ви, тол па, арава. То гур¬ 
кіт, то стогін, по хвилі малій, то 
гемонські вгнуті ера ви; по городу, як 
вихор, літа Джеджелій і словом обу¬ 
рює лави... Де врава ревіла, де бень- 
кет лунав, тепер там щириця та 
висохлий став. Зранку пив і тур¬ 
бувався в ярмарковій вравг, а у вечері 
прибрався та й поліг на лаві. Ста- 
рицький, Поезії, Київ, 1908, ЗОЇ, 
314, 435. 

Враждолюбець, ця, враждолгобецх, 
дьяволх. Усі гріхи і вся иечість на 
світі од тою враждолюбця нечистого; 
як би его не було, то й гріха б на світі 
не було. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Врйтниця, ці, боковня, сіверння 
или южння, двери вх церкви. А з 
яких я дверей казав? Чи з царських, 
чи з вратниці? Як з вратниці, то 
тою ще можна й не робити. Слоб. 
Микуличи, Кіевск. у. 

Вредймий, приносящій вредх. Це 
трава вредима: як тільки вівця її 
зьгсть, так і здохне. С. Хандаліевка, 
Екатер. г., Павл. зч 

Вредлйвий, вредннй, приносящій 
вредх. Цего не можна їсти, ~ це вред- 
ливе. Сл. Чемерское, Черниг. губ., 
Козел, у. См. слово „невредливий". 

Временнйй, благопріятньїй, з?доб- 
ннй. Темна нічка, невеличка, а все 
временна. Зварницкій, Малорос, на- 
родння пісни, Екатеринославх, 
1906, 117. 

Временйти, ожплать времештть. 
Смерте ж моя, мати ж моя, повре- 
мени времня мені.—Уже ж тобі вре- 
менила, временила н говорила. Екат. 
губ., Новицкій, Малорусскія пі- нг, 
Харьковх, 1894, 3 03. 



128 Вринути—Вужачий. 

Вринути, см. слово „уринути". 

Вроди, род/ струпья, вереди. Пси 
пакьприходячи облизівали гнои его 
(вроди, або болячки). Пересопницкое 
євангеліє 1556 —1561 г., Лука, гл. 16, 
ст. 21. Жатецкій, Очеркт. звуковой 
исторіи калорус. нарічія, Кіевт., 
1876, 362. 

Вс... см. Ус. 

Вт... см. Ут. 

Второбрйньці, ців, второбрачнне 
му ять и жона. Сл. Мартовая, Харьк. 
губ., Волч. у., М. Лободовскій. 

Второвкй, вок, вторня струни 
вт. кобзі нли бандурі. Сліпой 
кобзарь Мих. Кравченко, М. Боль- 
шія Сорочинци, Полт. г., Мирг. у. 

Вторувати, вторить вт. пісняхт.; 
бас вторує при двох тенорах. І. Не- 
чуй-Левіцікий, Грам. укр. язика, 
1914, І, 13. 

В т р й с т я, вт. третій раат. (?). 
Проганяла тебе Катря втристя, 
Бублей, Вхидчинн, 1870, 373. 

Вугай, тая, епанча безт. рукавовт., 
ст. головной покрншкой; вт. ніко- 
торнхт. містахт. Украйни „вугай" 
назнвается „бугай". С. Славута, 
Волинок, г., Заслав, у.; Аристовт., 
Промншлеішоеть древней Руси, 
Спб, 1866, 146. 

Вугельницький, отнооящійся кт> 
вугельнику. Вони з того вугельниць- 
кого діла і забагатілії. С. Михай- 
ловка, Екатерин. г., Новом. у. 

Вугільщик, ка, занимающійся вн- 
паливаніемт. угля. Як було більше 
ліса, то було й більше вугільщиків, а 
тепер швидко пі лісу, ні вугільщиків 
не буде. С. Черкасскій Бишкинт., 
Харьк. г., Зм. у. 

Вуглйстий горох, раст., Б. еаіі- 
\’из Б., сорная огородняя трава. 
Яната, Сдис рослин на Київщині, 
1912, 17. 

Вуглйць, ця, углеродт., одинт. 
пзт. составннхт. злементовт. возду- 
ха. Молода Україна, 1911, №7,26. 

Вуглй, лів, родт. узора на пас- 
хальной писанкі. Скаржинск^я, 
Описаніе народннхт. писанокт., 
1899, І, 138. 

Вугляний, у ГОЛЕНИЙ. Чим більї-.с 
меду, а значить і сахару, тим з ча¬ 
сом виробляєтця більн е алкоголю і 
вугляного квасу, котрі і додають сили 
■і смаку старим медам. Немоловськай, 
Бжільництво, Спб., 1904, 114. 

Вугляний нвас, углекислота. Коли 
людина дихає, то вона цілком спо¬ 
живає кисень, а назад видихає вугля¬ 
ний квас (це дуже шкодливий для 
здоровья газ). ПІ&нсвал, Про ліс, 
Київ, 1909, 8; Сірий, Життя ростин, 
Тамт. же, 1909. 

Вугол копитовий, або злучений, 
см. слово „стінка мьясна, стінка 
рогова". 

Вугблля, лля, угли (собират.). 
Я скілька турка на війні перебив!— 
Ти турка перебив? Ти більше собак 
по-за вуголлями побив, ніж турка 
на війні. С. Михайло-Апоетолово, 
Херсон, у. 

Вуграстий, вугрястенькяй, угре- 
ватий. Вороній, Оповідання—ескізи, 
Київ, 1910, 35. 

В)»дално, или удално, на, удилшце 
риболовной удки. Мпрополье, Кур- 
ской г., Судж. у. 

Вуджйння. ння, копченіе мяса. 
Украй нскій народт., Петроградь, 
1916, II, 505. 

Вуж, жй, родт. узора на пасхаль¬ 
них!. писанкахт>. Скаржинокая, 
Описаніе народннхт. писанокт., 
1899, І, 144, 145. 

Вуж, жй, иначе-безнонйчнин, ка, 
родт. вишивки вт. виді ломанной 
линіи; та-же фигура ст. перекре- 
стомт. линій на концахт. назнвается 
„безконечник". Кустарние промис¬ 
ли Подольск. г., Кіевт., 1916, 319. 

Вужачий, принадлежащій ужу. 
Вужачий рот роззявляєтця і розтя- 
гаєтця дуже широко. Молода Укра¬ 
їна, 1914, № 3, 25. 
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В у »і а ч Й а, к и, гадючій грибч>- 
Тамчь ;хе, 1909, № 8, 15. 

Вуяшха, хи, самка ужа. Б най- 
білішу спеку, в місяці серпні, вужиха 
шукає підхожою місця в куп- сухою 
листя, або в пухкій землі, с еоз;- 
ті/у мохові, або е купі тою і зпо- 
сить там од 15 до Зо білуватих 
яень. Тамх же, 1914, 3, 26. 

Вузькість, ти, узкоеть. Часто 
обгортав її сум н-'д власного безцвіт- 
пою долею, над вагою і «уякістю 
тою склепінна що замуровано було 
кимсь над її головою. Хотк^вич Жпт- 
тєві аналогії, Київ, 1908, 270. 

Вузьксверхий, узковерхій. Наклав 
стіг сіна, гпа якийсь вігі вийшов дуже 
вузькосерхий. С. ФалКевка, Хсрс. у. 

Вузькогрудий, узкогрудьш. Був 
він в".сотій, вую когрудий, блідий чо¬ 
ловік. ПчіОЩ, Твори. 1912, II, 14. 

Вузьколистий, узколистнй. С. Фа- 
ліевь?.. Херсон, у. 

Вузьколистий ковйя, 8ііра 8£е- 
порКуІІа, ІЬчоскій, Оггасаніе расти- 
тельностя Херсон, г., 1917, II, 48. 

Вузьколобий, узколобнй. С. Фа- 
ліевка. Херсон, у. 

Вузькуватий, узковатнй. Ця дош¬ 
ка тропі вузькувата,—сюди гпреба 
Сілк ої. С. Шульговка, Ек. г., ІІов. у. 

Вуличник, на. уличішкх. люби¬ 
тель удчцн. Ему б тільки по вули¬ 
цях тягатись, про і литому сину, ву¬ 
личнику/ С. Солнцевка, Харьков. у.; 
тоже: Вісті ик культури і життя, 
1913, № 3, 28. 

Вулк&н, на, вулкачх є такі гори, 
що часами з їх впбухують і вода і 
гарячий попіл і розтоплене каміння. 
Ці гори звугпця вулканами, або огне¬ 
вими горами. Русова, Початкова 
ґеоґрвфія, Спб, 1911, 45. 

Вулканічний, вулканічні, вулка- 
ничннй. Колись бушували тут вул¬ 
канічні сили. Руд ниць кий, Коротка 
ґеоґр. України, Київ - Львів, 1910,44. 

Вуркало, суркотепо, ла, з свинячої, 
або з баранячої ків’> очки, з дерева. 
Ролх дїуі'ской игрушки. Кіев. Стар., 
1904, шль—авгусіх, 54, 55. 

Вурнот, та, ворчунх. Треба иівидче 
замести долівку, а то прибіжигт мій 
вуркот, т > буде мені. С. Лоцманскея 
Каменка, Екатерин. у. 

Вусаоь, ря, усарь. Вони, ті запо¬ 
рожці, усі були вуспрі: ось які вуса 
викохували собі/ С. Капуливка, Ек. у. 

Вусач, уеач, чй, одних нзх ви- 
Д0ВХ ХЛЙОнИХХ жуковх, истребля- 
ющихх хлйбния зерна (БогсасИоп 
сагіпаіит Раїї). Фвляпьевх, О вред- 
ІІНХХ НОС'ВКОМНХ’Ь вх Гіолтав. губ., 
Спб. 1883, 12. Пачоскій, Опаеаніе 
растит. Херсон, г., 1917, II, 1.69. 

Вусла, ліз, уста. Ой дай, дівко, 
води пити, вусла свої покропити. 
С. Вужина, Кіев. г., Чигир, у. 

Вустудень, дня, одна і:зх частей 
саней. С. Туровх, Минск. г., Моз. у. 

Бутячі лапки, ок, родх узора на 
пасхальной писанні. Скаржішская, 
1899, І, 129. 

Вухо середнє, другая честь уха, 
начинающаяся внутри его, за ба ра- 
баїшою перепонкою/Вухо внутрішнє, 
або лабирйнт, третья часть уха, на¬ 
чинающаяся за „середнім вухом". 
Корольов, Про людське тіло, Пол¬ 
тава, 1908, 64. 

Вушак, на, столбх, вх которьш за- 
діланн доски вх в.оротахх. С. Ба- 
байковка, Екатер. г„ Чово.ч. у. 

Вушка, ків, вишки, чердакт. 
Сл. Давндх-городокх, Мине в. губ., 
Мозьтрск. у. 

Вушний, ушной ходх отх рако¬ 
вини внутрь уха. Корольов, Про 
людське тіло, Полтава, 1908, 63. 

Вуя, вуї, ирпнадлежность плуга 
и сохи. Д. М. Дубровица, Хол.м. г., 
Більск. у. 

Вутшко, на, уєць, ця, материнх 
братх, дядя по матери. Словарь 
кігижной малоруе. річи ХУІІ в., 
Кіевх, 1889, 15. 

Вц... см. уц. 
Вч... см. уч. 
Вш... см. уш. 
Вшетечник, на, блудникх, раз- 

вратниьх. Радпвя^овскій, Вінецх 
Христ. вх Кіеьх, 1688, 24. 

9. 
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Вшетечний, развратннй, блуд¬ 
ний. Тамв-же. 

Вшетечниство, ва, блудодіяніе, 
распутство. Там-ь-же. 

Виїетбчниця, ці, блудница. Але 
вона роспутниця й вшетечпиця (про¬ 
шу ваших малостей, вибачте мені на 
сім слові!); тепереіинего 1580 року, 
після Великодня на провіднім тижні, 
з понеділка на вівторок, коли я не був, 
знову втекла з виростком. 0. Левиць- 
кий, Волин. оповід., 1914, 19, 108. 

Зшетечність, ти, блудв, распут¬ 
ство. С.чаруй вієм над статечність, 
пех забуде про вшетечність (Вірам 
XVI см.) Тамв-же. 

Вшетечко, нар., блудно. Хол жінка 
Ганна Іііоптовтівиа трохи не ціле 
життя своє поводипщя вічетечно і 
роспустно. Тамв-же. 

Вьєнишник, ка, растеніе, изв ко- 
тсраі'0 долають віники, Бугі§егоп 
Сєпасіепзіз. С. Татарновичи, Волин. 
губ., Засл. у. 

Вьїждчий, чого, ввізжающій вв 
село чиновник*. Приходили кв пахв 
стардьі и люди волости Бобруйскне, 
жалуючи и велико отежаючи о тяж- 
кости тип, которни имв ся діють 
от* нисар.' й и от* в них* ввіжд- 
чихв наших'?, которни есьмо по¬ 
силали на волости нашн даией 
наших* внправовати. Любавскій, 
Обл. ділені",!\і., 1893, Прил., «лі* 51. 

В-окол. нар., вокруї’ь. Естлл би 
укривжониіі ЗДОДЄПєЛВоМВ ХОТсЛВ 
школи своее доходити копою, тог- 
ДН БСЦ ВГЬ ТОЙ ОКОЛИЦЬ! ВВ 0К0ЛВ 
на МИЛЮ со ВСПХ'Ь ЧОТЬІреХ'Ь сто¬ 
рона мають казати подвданннмв 
своимв на кону сходитися. Любав¬ 
скій. Тамв-же, 660. 

Вьгога, гй, см. слово „помха". 
Вьюн, на, родв хороводноіі пгрн 

веснянки. М. Столпнв, Минск. г., 
Пииск. у. 

Вьіонй, нів, родд> вишивки. Ку- 
стариьіе промисли Подольск. губ., 
Кіевв, 1916, 319.. 

Вьюч, ча, все, что вьется. Оплу¬ 
таний чисто вьючем, жвавенький 

хлопчина, здавався котючим зеленим 
кущем. Старицький, Поезії. Київ, 
1908, 412. 

Вьючнйй, ючнйй, вьючннй. Ве¬ 
лично, Літопись, Кіевв, 1848,1, 29. 

Вь'їзанка, ки, узи, заключеніе ві> 
тюрьму. Словарь книжной малорус. 
річи XVII в., Кіев'ь, 1889, 15. 

Вьйзйстий, толстошеій. Корова 
вьязиста, наче бувай. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у., М. Лободозскій. 

Вказівка, ки, вьющееся растеиіе, 
хмель, березка и др. Молода Укра¬ 
їна, 1912, № 3, 19. 

Вьязло, ла, все, чім-ь можно свя- 
зать. А чим же їх, мати, вьязати? 
Та там вьяз<іа багато: чим хоч, тим 
і вьяоіси. Д. Богодарг, Еаатер. губ., 
Алекс. у. 

Вьязватий, поросшій вязомв. 
Вьязовата балка, вьязоватий вибалок. 
С. Капуливка, Екатер. у. 

Вьязон, кб, вязь вв саняхть. Сл. 
Бахмач*, Черниг. г. 

Вьяхйрь, р З, порода голубя. 
Полт. губ., Хорол. у. 

Вядчика, нй, ьетчина. Бату ринд», 
Черниг. г.; Славуіа, Волинок, губ., 
Заславскаго уізда. 

Вязення, ння, ареств, тюрьма, 
пяінв. Літопись Самовидца, Кіевв, 
1878, 378. 

Вкззнь, ня, тоже, что „яоь“,сортв 
риби, Ьеисізеиз ісіиз, осіиз пісіапо- 
іиз. Вязшо вв два рубля (отбили у 
запорожцевв калмики). Звариздкіп, 
И стотинки для исторіи зап. к-овв, 
1903, II, 1573. 

Вязй, зів, вязь, зі, вязь вв санях*. 
Д. Чаква, Волинок, г., Ровенск. у.; 
д. Городянка, Могилев. у.; м. Дом- 
бровида, Волин. г., Ровен. у. 

Вязовок, на, тоже, что „кряжов- 
ниця“, доска, которая соединяетв 
верхніе концн верхняго „полу¬ 
драбка" в* телігі. Бахмач*, Чер- 
нпгов. г., станція жел. дороги. 

Вчшлі, шель, четнреугольннй 
деревинний ящик* для корма лоша- 
дей (ясли). Д. Городянка, Могил, у. 



Габа, би, волна, (гуц.\ Несподі- 
весно заскочила повінь, люті іаби збили 
Марійку з іі, кинули потім на гоц 
і понесли між скелі в долину, Коцю- 
бинськай, Тіні забутих предків, 
Спб-Львів, 1913, 36. 

Габблон, на, кожа лошадиная, 
внчищенная. Ся. Мартовая, Харь- 
ковск. г., Воля. у. М. Лободовскій. 
Сравни слово „габелок" вь Словарі 
Грннченка, І, 263. 

Габзал, ла, чужакь, не містний 
обиватель, пришлець. V пас на 
чужого, захожою чоловіка, кажуть 
„іабзал“. Кубань. Вь Новороссіи 
захожихь, чужакові) називають 
куркуль. См. слово „куркуль" вь 
Словарі Грннченка, II, 330. 

Габзеваний, тоже что „гаптова¬ 
ний", т. е. вишитий золотомь 
или серебромь. Бодаковка,Полт. г., 
Мирг. у. 

Габйт, ту, монашеское головное 
покривало. Колись-то ходила дівчина 
з вінком на голові, а тепер під чернечим 
габитом. М. Ковельщина, Полт. г. 

Гавазб, зй, неопрятннй, „нечу- 
парншї, невковирний". „Ото у нас 
такий і зветцл гаваза". С. Юматов- 
ка, Харьков. г., Сумок, у. Сравна 
вь Словарі Грннченка слово „гав- 
за", І, 262. 

Гавбнати, громко говорить. Чого 
ти гпак гавакаеш? Ти думаєш, що я 
зовсім глухийУ С. Залиминь, Воро¬ 
неж. г., Богуч. у. 

Гаванці, ців. аванси. В заводі 
сидять ваши прие.ищтси, дають кви¬ 
танції, ви платите гаванці. Мура- 
вєйнйкь (Комашня), 1913, № 41, 
стр. 3. 

Гавнот, ту, лай. Гавкали здалеку І 
собаки, нагадуючи своїм байдужим ! 
гавкотом спів жаб у ставках. Вин- І 
ниченко, Босяк, Основа, Одеса, | 
1915, II, 42. 

Гавлюшнй, шок, дубовне яблочки, 
или нарости сподназу дубоваго 
листа, изь которнхь долали вь і 

давнєє время, собственнаго приго- 
товленія, чернила. С. Солнцевка, 
Харьк. у. 

Гаврилей, ея, собств. имя Гаврі- 
иль. Харьковскій Сборникь, 1894, 
УIII, 242. Хто то пішов у луки? 
Та то Гаврилей. Хуторь Онацький, 
Полт. г., Миргор. у. 

Гавря, рі, собствен. имя Гаврі- 
иль. С. Новий Кодакь, Вкатер. у. 

Гавура, ри, неопрятннй челов'Ькь 
оть неопрятности у него всегда 
зайди. Ястребовь, Малорусскія 
прозвища вь Херсонск. г. Одесса, 
1893, 10. 

Гавян, нб, раст. Сагех гірагіз, изь 
болотної флори. Яната, Снис рос¬ 
лин на Київщині, 1912, 42. 

Гаган, кб, гагара. Гагаки і у 
нас колись-то водились, та тепер 
перевелгісь. X. Консуловка, Херс. у. 

Гагаковий, гагачій. Тамь-же. 
Гадюки бувбють—гнояві, водяні, 

лугові, мохові, габві, степові, ку¬ 
щові, норові, проклята домаха (до¬ 
мова). С. Переяславка, Черниг. г. 
Малинка, Сборникь матеріаловь, 
Черниговь, 1902, 233. 

Гадюкувбтий, злой, подобно га- 
дюкі). Думка була сватати Мелашку, 
та вона, каоїсуть, дуже гадюкувата. 
Батуринь, Черниг. г. 

Гадюче намйсто, чорное монисто. 
Кіевская Старина, 1902, октябрь, 73. 

Гадючйння, ння, то же, что „ли¬ 
новище", т. е. сорошенная змйей 
во время линянія старая кожа. 
Найди гадючйння, візьми ею та під¬ 
кури ним, то й буде діло. Д. Бода- 
ковка, Полтав. г., Мирг. у. 

Гадяр, ру, порода грибовь. Там 
гніздились погані гриби—іадяр і голу¬ 
бника. Коцюбинський, Тіні заоутих 
предків, Спб—Львів, 1913, 55. 

Гаевнин, кб, дочжностное лицо 
при гоеяоцарй, на обязанности ко- 
тораго лежало зачйднвапіе вь гос- 
подарскихь пущахь бортними де- 
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ревьями, которня крестьяне „под- 
лазили" или на господаря, или на 
себя подч> условіемч> платежа опре- 
діленной дани медомч». Любавскій, 
Областное діленіе... Москва, 1893, 
669. 

Гаєвництво, ва, должность .,га- 
євнпка". Дали есмо гаевннтство 
Подляшское земянпну Береетей- 
скому Яну Копитооскому со ВСИІГЬ 
по тому, какч> и первин гаевники 
держали. Любанскій, тамч> же, 672, 
669, прилож. № 28, ХХУII. 

Гаений, небрежннй, неосторож- 
ннй, бездольний. І що ти балакаєш: 
„утонув/" казав сердито дядько. Хіба 
він такий гаений, чи що? Васпль- 
ченко, Школяр, 136. 

Газет, та, газета. Попав один 
газегп у якусь волость, прочитали. 
Труди об-ва изслідоват. Волинн, 
1914, XII, 196. 

Газуна, ки, соргь матерій. Газука 
бурнатного акеамиту на золоті, 
газука ч?рленая, чернена на золоті, 
зеленая рнтаго акеамиту безч> зо¬ 
лота. Верзиловч., Очерки торговли 
Южной Руси, Черниговч», 1898, II. 

Гайгак, межд. дня обозначенія 
удаленія, бігства. Вони як прий¬ 
дуть, питатиму.•> ь, чи не бачили 
зятька і дочк: царевій, а ти нічого 
не двічай, кажи: гайгак. Гн’Ьдпч'Ь, 
Матеріали по народной словесносте, 
Полтава, 1916, ІУ, 4. 

Гайда, дй, угонч. кракоїть „гай¬ 
да". Ночгю гіа степу паеущихся (ко- 
пей) гайоою отбивали. Н. Терновскій, 
Кч> исторіи запорожекаго края, 
Екатеринослав'ь, 1901, 79. Матвія 
Чюба і Йвана Горба на сей стороні 
Перекопу татари розбили, напавши 
гайдою, і десять возов соли огпбили. 
Зварницкій, Источн. для ист. зап. 
КОЗ., II, 1324, 1325. 

Гайдйй, дая, погонщшгь воловч». 
Багатирь—чоловік,—куди вам! А був 
колись гайдай: волів панських було все 
гонив у ярмарок, у Бердянку. Д. Бо- 
годарч», Екатер. г., Алекс. у. 

Гайдйк, кй, дошлнй, очевиді 
отч> татарекаго „гайда"—ндти, бр 
саться впередь, у насч. „гайда 
Усе гаразд, пане Саво, та за. оді 
страшно: виглядають запорожці із-, 
горичасто. Нехай вони виглядаюгпь,- 
я їх не боюся', ссть у мене ясна збро 
я з ними побьюея.' Ой я ж гайда , 
ой я ж гайдак, я їх не боюся: поки 
гюбью—порубаю, горілки гіагпюс. . 
Зьарішцкій, Малорос, народіш 
пісня, Екатеринославч., 1906, 63£ 

Гайдал&кати, болтать. Кіев. губ 
Васильков. у. І. Нечуй-Левіцьккі 
Грам. укр. яз, 1914, І, 4. 

Гайдамачина, ми, родч> вишпвног 
узора на сорочкі. М. Чудновч 
Житомир, у. 

Гайдамашн.і, ні. гайдамаки вг. 
собпрат. смислі. Газ поїхав ві 
(запорожець) у слободу, а гайдамашгі. 
до его бабгі. Д. Кушугумовка, Екат. г. 
Алекс. у. Новидкій, Малороссійска: 
и занорожекая старина, Алексан 
дровекч», 1907, 9. 

Гайдасати, колихаться. Бгуло я. 
не скинь колиски додолу, то вона п< 
всій хаті і аги)аса. Милорадо;иічч> 
Труди полтавской архивнои ко 
миссіи, 1914, XI, 76. 

Гайднути, убіжать, удрать (гай 
да). І. Нечуй-Левіцький, Грам 
укр. яз. 1914, І, 47. 

Гайдучеьа ніти, ребенгкч> гай 
дука. С. Гощово, Гродн. г,, Слоним. у 

Гайна, ки, сикица лазоревая. 
Полг. г., Гадяч. у. 

Гайкатися, медлить, мішкать 
Йди та швидке, не гайкайся. С. То- 
маковка, Екатер. у. 

Гайнйн, нй, місто, гді растегь 
„гай". Поїдеш ти прямо по шляху, 
повз панського гайника і великої мо¬ 
гили, загайнгисом. С. Веселое, Тавр, г., 
Мелит. у. 

Гайстрячий, аистовнй, принадле- 
жашій аізсту. У нею було пять душ 
дітей, з яких кожне мас здорову сіль¬ 
ську пельку, неначе гайсгпрячу. Плющ, 
Твори, 1911 І, 74. 
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Гайтар, ра, бродяга, скпталещь. | 
ії, козаче молодий, гайтсіре, ой ви- і 
ди з зеленого гаю. Ой як би ти Оо- ! 
ті не знала, то й ти б мене гай- ' 
аром не звала, гпа ти б мене сердень- | 
з: назвала. Харьковскій Сборникт,, і 

394, VIII, 162. 

Гайчук, кй, снить лісника. 0. Ба¬ 
йдарка, Кіевск. г., Звеїшг. у. 
Гак. к&, плата чабану овцамп 

тть хозяина, нзвістнаа вт. Таври- 
^скоті, отчасти ві. Екатеринослав- 
кой и Херс>'ііской губ. Хозяині), 
мівшій „"шматки" овецг, по усло- 
ію сі. „чабаном,ь“,вмісто денеяшой 
глатн, платная. ему три овцн кот- 
ІНХВ кт> Тройці И трп об’ЬЯГІШ- 
;Ш!іхся кть проздмику Михайла, 
ігь кажцой отарьт. С. Весело-, 
Гаврич. г., Мелит. у. ; 

Гашвнйчяй, относящійся до „га- ! 
<>вниці“, 7. е. їфіпостного ружья 
влн„затшіь'ой пшцалп". Любавекій, 
Збластное діленіе М., 1893, пшлож., 
,\2 5. 

Гал, межд. для обозначенія без 
ирернвнаго лая ссбакть. А ■обаки 
(вівчарки) тільки „гал, гал, гал“ скрізь 
по бальці. Сто почули десь вовка гпа 
гючалгі его гаггягпи. С. Фаліевка, 
Херс. у. 

Гал, в-гвл, наріч, подрядч.. Заче- 
пгюгпь фангпувагпи кождого в-гал, гіг 
с■ аре, гіі мале. Етноґрафічнип збір¬ 
ник, Левів, 1912, 274. 

Галабурдзство, ва, буянство. Г.Ки- 
колаевт., Херсонок, губ. 

Гадай, лач, то-же, что и „заброд¬ 
ите", що тягає невід в морі (озовсь- 
кім) Це лігпо нашим галаям по снас¬ 
тило: поділились аж по гписячі. Сга- 
чаца Новониколаевская, Обл. Воеска 
Докского. 

ГаЛалйм, ма, разбойникть, бродя¬ 
га. С. По леліли-сто?, Екатер. г., 
Верхи, у. Ом. слово „Тала" вть Сло- 
варі Грннчиїг.а, І, 34-3. 

Галаиатня, ні, галс.'атья, кутерь- 
ма, еу.мяігца. Сперш було як слід, 
нелюдськи, а потім між ними поча¬ 

лась спірка, далі давай лаятись, гпа 
як счетигісь гпа піднялась у хаті 
така галаматня, що я бачу гпагсе гпа 
за шапку гпа й навтікача! Сл. Старо- 
Сзлтов-ь, Харьк. г., Волч. у. 

Галйнка, ки, пушка голландскаго 
изділія. Зварнпцкій, Источн. для 
псторіи зап. коз., І, 947. 

Галйцвітки, вів, тоже, что „півни¬ 
ки" (Согусіаііз сауа зс1і\уєіц§), но 
только желтаги цвіта. Харьковскій 
Сборпикть, 1894, УЛІГ. 321. 

Галгебра. ри, замнсловатость, 
ХЯтроуміе. Не знало, чи воно ггравда 
гпаки, чи може гюнсьгса вигадка, або 
галгебра яка-небудь. Плющ, Твори, 
1912, II, 75. 

Галелей. ея, отдаленння міста, 
КУтузка, тгорьма. Небіжчики у дугу 
нагнуть ще й запроьадять у галелей 
на капут. Бублей, Вхидчинн, 1870, 
128, І60. 

Галембіза, глембіза, зи, тоже жу¬ 
равель, крйкало, родт> игрн или 
забавн у галичани п гуцулові, во 
время „посіджіння" передт, тіломть 
иокойника. Егноґрафічний Збірник, 
Львів, 1912, 27 ■, 296. 

Галена, ни, тоже что „галера", 
пзвістнаго устройства морское 
судно. Зварнпцкій. Ист-'-ч. для ист. 
зап. коз., 1903, І, 651—653. 

Галерея, реї, галерея. Уманець, 
Тарас Бульба, Одеса, 1910, 66. 

Галилувйти, орудовать. Сатана 
старий, рябий галгілував пеклом;. Буб¬ 
лей, Вхидчини 1870, 146. 

Галі'рка, ки, небольшого разміра 
галера. А по тому морю та плаває 
галірка. С. Комиссаровка, Екатер. г., 
Верхи, у. 

Галка, ки, комгь глинн, пригото- 
вляемнй гончарами для посудн. 
Заріцкій, Гончарний промнселі. 
вт> Полтавской г., 1894, 50. 

Галки, лок, кускп горящеп соло¬ 
ми, летающіе вт> воздухі во вр^-я 
пожара наді, ножаршцемщ газвпііи 
повсемістное вгь укрдчискахт, се¬ 
ла -л>. 
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Галки. ок, темньш пзтьа вд> гла- 
захд>. Що ж у вас таке, діду, у очах?— 
Галки літають. Оце розплющу очі, 
хочу роздивитись, так де тобі: по¬ 
чнуть галки літати, одна другу засту¬ 
пає, нічого й не вглежу. С. Красно- 
григорьевка, Екатер. у. 

Гаяний, открнтнй, уменьшен. 
галненький. Ой куда ж тая дівчина 
помандрує? Як вимандрую у галнен- 
кее гюле, не єден- скаже: вернися, серце 
моє! Житецкій, Очеркд. звуковой 
нсторіи малорус. нарічія, Кіевд>, 
1876, 300. 

Гйло, ла, орудіе, употребляемое 
мастерами для внгибанія дугь, 
колесннхть ободьев'ь, санннхд> по- 
Л03ЬЄВД> И Т. П. СОСТОИТЬ ИЗД> 
нісколькихд. горбатнхд. брусьевд>, 
на плоскоети которнхд. сділана, 
смотря по нздобнооти, дугообразная 
или круглая внемка, для вставки 
вд> нее того матеріали, которнй 
нуждо вигнуть, обнчно прибива- 
емаго ед> ней деревинними гвоздя- 
ми на вречи для затвердіння пред¬ 
мета вд> внгнутомд. виді. Черни- 
говская губернія. 

Гадочки плескати, ударять вд> 
ладони, апплодирг'.ва.ть. Такг нази¬ 
вали апплодисмептн всі кобзари- 
сліпцн, бньшіе вд> 1902 г. вд> їїе- 
тербургі, на згнографической ви¬ 
ставні. Также виражайся и раньше 
того извісіннй кобзарь О. Версай. 

Галтель, ля, одинд> изд. столяр- 
ннхд> инструментовд>. Кустарная 
промншленность вд> Кіевскоз губ., 
1912, 151. 

Галузйстий, вігвистнй. С. Воло¬ 
дарка, Кіевск. г., Звен. у. 

Галузка, ки, родд> вишивного 
узора на сорочкі. С. Городецд>, 
Волнн. г., Ровен. у. 

Галушкй, ок, галушки; галушки 
бувають рванці і кргшіен\ Харьков- 
СКІЙ Сборннкі), 1894, УІII, 184. 

Галущйця, ці, галушка. Там у 
горщищі трохи галущиці—нехай бе- 
руть та й їдять. Труди общества 
изслідователей Волине, 1911, У, II. 

Галчинр н.іти, галченок'ь. С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Гальбй. бй, полд>-литра. Дубняк, 
Російсько-український Словничок, 
Кобеляки, 1917, 19. 

Гальмувати, читать сд> останов- 
ками. Як почав читати... Не чи¬ 
тає, а гальмує. Читака із нею, ягс 
той казав: читала погона читака, 
а писала дурна собак'., Сл. Ншкняя- 
Писаревка, Харьк. г., Волчан. у. 

Галюбарда, ди, алебарда, родд> 
оружія. Словарь книж. малор. річи 
ХУІІ в., Кіевд>, 1889, 16. 

Галлкжа, ки, то же, что гиллюка, 
большая вітвь дерева. Внломав із 
галлюки шпичку. С. Словути, Чер- 
ниговск. г., Глухов. у. Труди о-ва 
нзслідов. природи, 1914, XII, 147. 

І Галюн, на, принадлежность лод- 
! ки. Всі воїт (лодкгг) зімували в Одесі 
; і оце з зічівки повертались з обшар- 

повагшми боками: яка без галюна, а 
і у якої, то і цілісеньгсого Соку не стало. 
. В. Ф. Тищенко, Заброди на Дніпрі 
' коло г. Херс., (Рукопись 1860-ХД> г.). 

Гйлява, ви, прогалина. С. Зали- 
манд>, Воронеж, г., Вогуч. у. 

Гам, му, або мисюрка, ки, шлемд». 
Словарь книж. малор. річи ХУІІ в., 
КІЄВД>, 1889, 16 

Гамаза, зй, надоідливнй, докуч¬ 
ливий человікд>. Оце ще чортова 
гамаза прицінилась! Неначе шевська 
смола' Чаще всего кд> слову „ га¬ 
маза" прилагается зпптєть „мос¬ 
ковська". С. Солнцевка, Харьк. у. 

Гамазбнський. амазонскій. Так 
тая царівна як сіла у карабель та 
як хуркнула, п ак аоїс у гамазонське 
гіарство! Д. Богодард., Екатерин. г., 
Алексан. у. 

Гамалійка, ки, сумка, мішокд», 
кошелекд., віроятно для ношенія 
пороха. Величко Літопись, Кіевд>, 
1864, ІУ, 11. , 

Гаманйло, ла, кошелекд>, мошна, 
І кожаннй мішочекд>. Труди об-ва 
г изслідов. Волніш, 1914, XII, 172. 
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Гакарй' и. шуміть. С. Латинська, 
Черннгсв. у. 

Гаизел, ла, бранное слово. На 
Чоопомеріг „иногородці“ (некозаки) 
дражнять козаків куркулями, а ті 
иноюродців—гамзелами. М. Крама- 
рейд о (М. Дпкарев), Різдвяні свят¬ 
ки на Чорногорії, 1895, 4. 

Гамзувйти, гомзувати, бить, на¬ 
носить удари. Як ухопив вій у руки 
батіг та як почав его гамзуватп! 
С. М'Ьнькобцн, Подол. г., Ушац. у. 

Гаммер, ра, одно изя, орудііі ка¬ 
менотеса. Г. Александрович'ь, Ка¬ 
менотеси—кустари Подольской г. 
Кіевь, 1916, 21. 

Гаг.іуз, зу, безпорядокг. А в ко¬ 
морі гамуз який! Усе понакидано 
одно па одно. Д. Бодаковка, Полт. г., 
Миргород, у. Як улопорив дощ, то 
так усе гамузом із ярмарку і попливло/ 
Д. Бо толаря,, Екатер. г., Алекс. у. 
Тоже в я, с. Солономя», Екатер. у. 

Ганавйці, вйць, тоже, что ного- 
виці, т. е. кожанне штани. Гмина 
Монетнче, Холм. г., Грубешск. у. 

Гакдйлавка. ки, хромой. Харьк. г„ 
Куш.ііск. у. З.-нографпческое Обо- 
зрініе, 1897, XXXII, 79. 

Гендляр, ра, заниматоїційея ган- 
делемя», т. е барншнпчествомя,, 
маклачествоагь, мелкой тортовлею. 
Клекіт то гарщідер найдовше не 
вгавав на жидівській вулиці, де невси¬ 
пущі .гандлЛрі раді були б і до пів¬ 
ночі провадити свої гандлі та рахуби. 
0. Левицький, Волинські оповідан¬ 
ня, 1914, 88. 

Гандула, ли, барншникя,, ган- 
дельщикя,. С. ІТопельнастое, Ека- 
терин. г., Верхи, у. 
. Ганкиця, ці, собств. имя Анна. 
С. Володарка, Кіевск. і1., Звениг. у. 

Гакел, ЯЗ, ангеля,. Шла Божа 
мати сипи питати, зостріла три 
ганоли. С. Страдечя,, Гроднен. губ., 
Брес'11. у. 

Ганнухна, ня, собст. пня Анна. 
Як ішли собі три молоденькі лугом, 
шжурилися кожная своїй другом. Да 

попереду душа Ганнуша йшла до 
свого Дмитрухпа да за рученьку вела. 
X. Хорея,, Минск. г., Мознр. у. 

Ганчіра, рй, тряпка. Опанччною 
гпа ганчірою обгорнув ногу та й за- 
вьязав. Сл. Мартовая, Харьков. г., 
Волчан. у., М. Лободовскій. 

Ганчірник, ка, ветошнякя,, тря- 
пичнивя,. С. Солицевка, Харьк. у. 

Ганчірястий, тряпочннй, подоб- 
ннії тряпкі. Убога юшка і клаптик 
ганчірястог баранини—оце і увесь обід. 
Нева Рада, Київ, 1917, 118. 

Гапій, піл; галієм у нас звуть 
захожого в наші місця кацапа, най¬ 
більш того, хто приплентавсь із 
Курлхини. Скрізь по всій Таврії 
кацапів із Курщини звуть гапіями. 
Г. Бердянскя,. 

Галка, ки, плоскодонная лодка. 
Г. Бердянскя,, Тавряч. г., с. Ново- 
Спасовка, Екатерин. г., Маріуп. у. 

Галсом, наріч., оптомя,, все вмі- 
СТІ. Він продав все гапсом і пере¬ 
брався в Черноморію. С. Аули, Ека¬ 
терин. у., Новицкій, Малорусская 
и запорожекая старина, Алексан- 
дровскя,, 1907, 23; Літопясь Ека- 
теринославской архивкой комиссіи, 
VII, 38. Вя> с. Сакахь, Таврич. г., 
говорятя, „гепсом". 

Гапбнець, ця, японець. Вони, 
ті гагонці, усі босяка дома ходять. 
X. Онацькій, Полтав. г., Мирг. у. 

Гапчук, ка, синя, Гапки. С. Сла¬ 
вута, Волнн. г., Заслав, у. 

Гйра, ри, большія дровни на ко- 
лесахя, для возки большихя, тяже- 
стей. С. Цвітоха, Волнн. г., Засл. у. 

Гарапник, ка, см. слово „пу¬ 
жално". 

Гарйшки, ків, кудрявне гриби, 
иначе сморчки, МогсйеПа езеиіечіа 
Регз). Харьковскій Сборник’ь, 1894, 
VIII, 243, 321. Зтнографкческое 
Обозрініе, 1899, ХЬ—ХЬІ, 287. 

Гарбузйнка, гарбузізка, ни, пзві- 
стннй соргь груши. С. Володарка. 
іиЕіісК. і\, оі» . у. 
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Гарбузїчий цвіт, родь орнамента 
на писанні. Екатер. г., Мар у. 

Гарбянйй, арбяішй (оть слова 
„гарба"). А це тут гарба проїхала.— 
А як піп знасщо юрба? А ось слід 
по дорозі, гарбянйй; од брички не та¬ 
кий, а од юрби соме він-, М. Котонка,. 
Екатер. г., Ново:.’, у. 

Гарганати, тоже, что „гагати", 
виводить голосонь гар-гар. Стоїть 
на криласі один дяк, гаргокае там 
тось таке, ото і есе співання в це• - 
кві. Яка там уже молитва у Бою? 
С. Остаповка, По.тговск. г.. Мирг. 
уізда. 

Гапдон, Ґардон, на, козацкая 
стража, кардонь. Тут, <а сторсже- 
вих могилах, стояла козац- ка сто- 
рожа, або, як кажуть, гардопи. Ека- 
терші. г., Алекс. у., Повпцкій, За- 
иорожскіе н гайдамапкіе клади, 
Александрсьскь, 1908, 75, ЗО. 

Гарвнутиса, спльно удариться 
Що то там. так стукнуло? То я 
впотьмі гпагс гаркпулась об двері го¬ 
ловою. С. Поповка, Полт. г, Пн- 
рят. у. 

Гаркстнч, ні, грохота. Що в гному 
городі хорошою? Пиляка, жарота, 
гаркотия! Не люблю л город-;. С. 
Одинковка, Екатер. г., Новом. у. 

Гармаза, зй віроятно, тоже, что 
й „гармиза", гарнизошшії с о дата. 
Чортова гчрмаза! Батуршіь, Черни- | 
говск. губ. і 

Г армаи, на. ро ть < дожди (армякь?). | 
Войлочпще під бочище, а сіллище в і 
головище, в будро виці на травиці я ! 
закрию і прикрию гарманом, жупа- | 
ном. Сумцов, Малюнки з життя ! 
українського народнього слова, 
Харьків, 1910, 56. 

Гармиз, зу, гармйзка, ни, безпо- 
рядокь, хлонотн, предлогт. Наро- І 
бив гар-изу, бісів сип! С. Богачка, 
Полт. г., Хор. у. Питався Ироцько 
поради у жінки, що чинити такій 
гармнзкп? (Сватанню за до'ікіі) Буб- 
ЛЄЙ, 1870, 192, 149. См. СЛОВО 

„ярмиз" вь Словарі Грияченка, і 
IV, 592. : 

Гарад-дармо, нар., даромь. Жи¬ 
том. у. Труди 0-ва изслідов. Во¬ 
лині!, 1911, У, 77. 

Гарні'вка, ни, сорта пиіеници; 
тоже, что ардовка. Засів, 1911, 
№ 16, стр. 244. д. Богодарь Екат. 
г., Алекс. у.; Кубань. 

Гарність, ти, красота. Антін 
по своїй вдачі естет; вій любе красу 
і роїуміе г-.рніспи- форм. Рсчуй-Ле- 
В'цькнй, Повісті, Київ, 1914, IX, 67. 

Гаркунша, горнушна, ки, собира- 
• тельное наззаиіе для всей глиия- 

КОЙ посуди, ИДУЩ'-Й вь селенід 
простому народу. М. Донбровяца, 
Волнн. г., Ровен. у. 

Гарн:5ній. очень красивий 
(уМЄііьш.). А я вже й віночка сплела; 
ось побіївітця -"'-по, який гарнюпій! 
Рідини край, 1911, Ай 25, 19. 

Гартування, ння, обжиганіе гли- 
і нянной посуди. Д. Голими, Во- 
\ лин. губ., Засл. у. 

і Гарун, нб, шалунь. С. Богачка, 
і Полт. г., Хорол. у. 

і Гарцзвка, нн, ш-ремішиваніе би- 
! того кирппча сь пескомь н цемен- 
! ТОМЬ, С'.іОЧЄНННХЬ ВОДОЙ ДЛЯ СООру- 

I ЖЄНІЯ бетонних!) колодезей, забо- 
ровгь и т. п. С. Лоцманская Ка- 
менка, Екатер. у. 

Гарцювати, перемішивать ло¬ 
патами глину, песокь н цемента, 
намочешше водой для бетонннхь 
сооруженій, Никополь, Ечатер. у. 

Гарчанати, гортанно внговаря- 
вать слова. Як загарчакають, як 
загарчакають, чорт батька знає, по- 
якому й говорять. Ти ііо псго, як 
треба, а воно (киргиз) тобі, як тая 
кгава горлянкою. С. Лозовеє, Екат. г., 
Павл. у 

Гарчик, ка, деревинная посуда 
для соли, цилиндрической форми, 
вершка два сь половнной вь діа¬ 
метрі и вершка три вишиною, 
долбленная ичь цільнаго куска 
дерева, сь ушкамг, безь кришки. 
Д. Німовпче, В ілни. г., Ровен. у. 
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Гарчмзн, пар., ворчдиво. Певне 
■іі вчора так саме (було), гарчливо 
обізвався дозорець. Н. йибаяьчич. 
Основа, Одеса, 1915, ІГ, 68. 

Гарі чий и&мікь, ня, камеиний 
уголь. Екатер. г, Славян. у. 

Гарячила, горячйна, ни, горячеє 
;;ут'анье. ДСХШО ПрОСЮПЬ ПО 110X0- 
роп> (чоловіка) священика і людей па 
обід, юрячи ну. Етнографічний збір¬ 
ник, Львів, 1912, 217. 

Гарячість сонця і) Солиечний • 
приш к'ь, зной. ЛФтопись Самовпд- | 
ца, Кіевт», 1878, 397. 2) Горячность | 
Христось впущал'ь вт> нихт» (апо- і 
столові») горячоеть на проповідях!» і 
слова Божого. Ради вил овскій, Ві¬ 
нець Христові», Кіевт», 1688, 84, 480. 

Гарячка, ии 1) Теж, що і телій, 
се-б то Сибірська язва. Вівці сла¬ 
біють їм чуму, на ящур, а найча¬ 
стіше є ии хворіють і тнуть па сі- 
бірську язву, котра подекуди зветця 
теліем, (ібо гарячкою. Чикаленко, 
ро>мог.а :іро сілі.скс хазяйство, 
СПБ, 1910. її, 44. 2) Чай. Ходімо, 
земляче, та випьемо по гиклянці га- і 
рячки. Світло, .Кіевт», 1911, IV, 53. І 

Гарячка жовта, самая тяжелая 
форма лихорадки. М Левнцькпй, 
Лікарські поради, СПБ, 1913, 130. 

Гарячковий, горячечннй. Наче в 
самому повітрі новітня гарячковий 
нередфрон’мепй рух. Промінь, Мо- • 
с:-.па, 1917, V—VI. із. 

Гарячкуватий, вспьільчшшй, О, 
староста у нас іарячкуватий! Зараз 
битись беретця. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч у., М. Лободовскій. 

Гарячовка, ки, трава, настой ко- 
торой употребляетея отт» лихорадки, 
припадкові», гемороя и разньїхі» 
колект». Харьковскій Сборникі», 
1895, IX. 300. 

Гасйльник, на, гасильникт» лам¬ 
пи. Скрудж притискав гасим ник 
з усієї сили, та все ж таки не міг 
зовсім загасити світла, і воно помалу 
розходилося з під гасильника по хаті. 
Молода Україна, 1909, А1» 10, 19. 

Гасуха, хи, побігуха, непосида. 
С. Мокіевка, Полт. г., Пирят. у. 

Гася, сі, собст. имя оті» имени 
Агафія. С. Веселое, Тавр, г., Мел.у. 

Гатнйй плотинішіі. В ипших мі¬ 
стах (на Київщині) іоптують такі 
чинші: мостовий, гатнйй, копитний, 
камінний. Рідний Край, 1909, 
А'« 43, 5. 

Г ймення, кня. запружпванье. 
Леудача к гачеиню гребли людей 
послідовала иапрасно. веодоеій, Са- 
марскіп, Екатерпнославской єпар¬ 
хій, монастнрь, Екатеринослав'ь, 
1875, 115. 

Гачковйтий, крючковатнй. Здоро¬ 
вий хижак, з гачговатим дзюйом, 
з круглими очима й цупкими, гостри¬ 
ми пазурами, зразу зачарував его. 
Плющ, Тсори, 1911, І, 127. 

Гачнувйтий, крючкуватий. Гач- 
кус,-ті гаплички. Молода Україна, 
1912, А» 4, 18. 
Піша, ши, прпнадлежность не¬ 

вода, веревочнак петля, еділанная 
на такі» називаємся „уздечкі" 
возлі „кляшників" невода для при- 
вязнванія „кодоли" до уздечки. 
С. Фаліевка на р. Дніпрі, Херс. у. 

Г&фка, ки, тоже, что гаптування, 
т. е. вншиванье золотомт», илн сс- 
ребромі». Кунтуші» аксамптній, це¬ 
глястий, гаеки тплко вт> поясі 
злоцістіе. Велпчко, Літопись, Кі- 
еві», 1864, IV, 119. 

Гванчувйти, носиться, бііать. 
Надіне колесо на палку та й ну 
гвапчувати по селу та маснчцю на¬ 
ставляти. X. Опацькій, Подтав. г., 
Мирг. у.; с. Мпхайловс-Аностолово, 
Херсон у. 

Гвар, ру, говори, шумі». Навкруги 
стояв такий гвар і галас, що й Йот- 
ря не второпала, чи не дочула онуки. 
Старицькип, Безбатченко, Нова 
Рада, Київ, 1908, 171. 

Гвардіянець, ця, гвзрдеець. Нам 
генерал послав до турецького султана 
свого таки руського гвардіяпця тю¬ 
тюнцю собі попросить. Складка, 
Харьків, 1893, Ай 2, 113. 
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Гвардійський, гвардейскій. Був \ 
верховодцем над гвардіянською мили- 1 
цією. Тамг ясе, 114. ' 

ГвІЗДКЙ, КІВ, бОЛІЗНЬ, при кото- 
рой все тйло покрнвается о стрими 
прищами. Харьковскій Сборникі, 
1894, УШ, 188. 

Гвіздочник, на, мастері, дЬлаю- [ 
щій гвозди. С. Мануиловка, Ека- і 
терин. г., Новом. у. | 

Гвіздчр, ря, гвоздарь. Тамі» же. ! 
Гвіздчрня, ні, гвоздарня. Тамі» же. ] 
Гвіздїрський, гвоздочньш. Тамі. ] 

же. І 
Гвіздявчук, на, подмастерье -гво- \ 

здарь. Тамі. же. 
Г В і Р В Й Й, горькій. Нашій бе- \ 

резі гвірка заплата—горілим кварта, і 
С. Курозвзнн, Волин. г., Острож, у. 

Гвоздееий, гвоздяной. С. Тома- 
ковка, Екатернн. у. 

Гвоздиковий, ОТНОСЯЩІЙСЯ К1) 
гвездикй (растенію). Корогва-знамя 
ві) Микскомі) воєводстві „гвозди¬ 
ковая ві беломі. полю гербі)". 
Лаппо, Великое кияжество литов- 
екое, Спб, 1901, І, 322. 

Гвоздйстий, гвоздистнй. С. Ста¬ 
рий Кодакі., Екатер. у. 

Г воздйчний, гвоздичний. Гвоз¬ 
дична олія, гвоздичноемасло. Вістник 
життя і знання, 1914, VI—VII, 237. 

Гвоздянка, ки, або вйвішник, ку, 
раст. Оешп игЬапит Ь. 

Где—кольвен, нар., гді-нибудь. 
Літописі Самовидця, Кіеві>, 1878, 
379. 

Гевез, зу, грязь сь саломі>. Там, 
на тому горщику, гевезу такого, що 
три дні треба его кипьячем випарю¬ 
вати. С. Хандаліевка, Екатер. г., 
Павлоград, у. 

Гегнути, хватить, ударить. Я ду¬ 
мав, що мене кондрагика тут па 
місці геїне. Винниченко, Розвага, 
Київ, 1908, І, 397. 

Гейда, ди, побігушка, разврат- 
ная женщипа. С. Звопепкое, Ека- 
терпн. у. 

Гейджа, междом.. понуканіе на 
собак!.. Гейджа, собаки! Держить, 
собаки! Вороній, Твори, Київ, 1909, 
24. 

Гейкало, ла, гейкб, кй, тогь, кто 
кричить „гей“. М. Городище, Пол- 
тав. г., Пирят. у. 

Гейс, са, черноволоснй человікі. 
Ястребовг, Малорусскія нрозвища 
ві Херсонской г., Одесса, 1893, 10. 

Геііт, крикі аиста или лелика. 
Співає й лелик, иноді ніби мимрячи 
собі щось гпихесепько, а брутм разол 
голосно вигукувати починає „гейт“ 
Лункевпч, Семья у звірів, Київ 
1908, Ц, 

Гекаря піймати упасть на „зем¬ 
лю І гекнутл'1. Доброго гекаря пій 
мав, як упав з хати па землю. Д. Бо- 
годарь, Екатер. г., Алексан. у. 

Гекзом, наріч., бистро, скоро 
С. Зали мата, Ворон, г., Богуч. у. 

Голень, гелень, междометіе ДЛІ 
вираженій звука колокольчика. Тру 
дн 0-ва изслід. Волияи, Житомирі 
1911, V, 57. 

Гембіль, ля, шумі. Наступне, 
підняли гембіль-репет. Кримський 
Повістки і ескізи, Коломия і Львії 
1895, 170. 

Гемсилйти, бить, колотить. Я 
почали ж вони его гемсилити! і! 
почали! Дали доброго часу! Д. Водп 
ковка, Полт. г., Мирг. у. 

Генеральная, ка, сині генерал 
Це було саме у той день, я к ховау 
генеральчика, молодого Синільних-'1 
С. Шульгквка, Екатер. г., Новом. 

Генерально, ва, генеральск; 
дитя. Кримський, Повістки і ескіз' 
Коломия і Львів, 1895. 309. 

Гену дати, наложить кому-ішбу; 
ві загривокі, ві шею. Богодар' 
Екат. г., Алекс у. 

Геньба, би, недостаток! ві-> чем' 
нибудь. Яку ти гепьбу даєш коне 
моєму? С. Мар'овая, Харт-\ і 
Вол-;, у. Аі. Лобо-до.-іСісік. 
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Геп, па, сильний, но неуклюжій 
ІОВІКЬ. Здоровенний геп,—ти ж 
•мла. А присів, як хлопчик. Впннк- 
іко, Пригвожденні, Промінь, 
С8В8, 1916, II—ІУ, 8. 

Гепа, пи, большая, но неуклюжая 
еловоротливая женщина, бранное 

)В0. Ото ще чортова гепа! Поки 
•ерпетця, так і до Ійоскви можна 
хати! С. Ооянцевка, Харт-к. у. 
Гербатиин, ка, чайник'ь. Возьміть 

моєю іербатнгіка та купіть мені 
пьячу, а я вам гроши верну. Ст. 
гаменка Юго-Западн. жел. дор. 
Гербатниця, ці, чайница. С. Ра- 
шіевка, Вол. г., Засл. у. 
Герблйво, нар., нрезрительно. 

енерал, герблйво копилячи губу, ди- 
іеся гіа людей. Рідний Край, 1911, 
ї 32, 19. 
Гергель, ля, длинношеій и сь 

зростом!, на лбу чел^вікт,. Ястре- 
•н«т>, Малоруській ирозвища вть 

•ероонской г, Одесса," 1893, 10. 
Гергелі, лів, гуеп кита;.ской по- 

одн. Корояьов, Домашня птиця, 
іпб, 1910, 24. 

Г&рстнин, ка, оружникт,. Словарь 
:нижной малорусск. річи ХУІІ в., 
Сіевт,, 1889, 16. 

Герцевий, ратоборственний, вн- 
;тупающій для отдільной схватки 
іередь В:'ЛОВОЙ битвой. В коло гер- . 
(все виступайте ви: хто побье кого, 
пою царь с'даргхть, а кого побьютз, 
тому вибачить Вог. Старицький, 
Поезії, Ккїв, 1908, 449. 

Герцовнйк, ка, джигитть, удалецт,. 
Літспись Самовидца, Кіевт,, 1878, 
379.'; 

Герцогйня, ні, герцогиня. Маяк, 
1913, № 32, 9. 

Герцогівна, ни, дочь герцога. 
Маяк, 1913, № 32, 9. 

Герцтво, ва, внзнваніена герци, 
на поединокл,. Манжура, Трбмскн— 
багатирь, Дніпрові Хвилі, 1913, 
№ 11, 182. 

Геть, нар. вгоіоть. Геть до ранку, 
вплоть до утра. Зтнографическое 
ОбозрЬніе, Москва, 1894, XX, 158. 

Гетьманен.А, няти, гетманское 
дитя. Пахаревськнй, Оповідання, 
Київ, 19ІЗ, III, 94. 

Гйбельнин, ка, погпбшій. Ото есе 
безщасні ггібельники тієї лютої війни. 
С. Красний Кутт>, Екатер. г., 
Верхи, у. 

Гибкйй, гибкій, угинающійся. 
Дуже гибка дошка, бо гхгопка; як гідеги 
гю пій, гпо вона угибаєтця. Сл. Маріо- 
вая, Харьк. г., Волч. у. М. Лобо- 
довскій. 

Гиблівии, вок, гиблехи, хів, стружки 
отт, дерева пз’ь-под'ь рубанка. 
Етнографічний Збірник, Львів, 1912, 
342, 365 

Гядгшічний, очень гадкій, отвра- 
тительньзй ПОШ'ШЙ. Гидонічпі вірші 
гіайкращого орабелкого псегпа Абу-Но- 
васа, або гговні високого непідробленого 
ліричного чуття пхворгі Габіза, гюсвя- 
чені хлопцями (за мужелюбстчо з 
ними). Кримський. Мусулманетво, 
Львів, 1904, 12/. 

Гидот, та, мерзавецт,, подлецт». 
Кримський, Повістки і ескізи, Ко¬ 
ломия і Львів, 1895, 63. 

Гидотний, гадостннй. Мов ггідот- 
ний, кровожадний павук гхідліз до неї 
він, висмоктав всю до крагглини кров. 
Засів, 1911, № 40, стр. 621. 

Гидило, нар., отвратительно 
позмінному. Сл. Липцьт, Харьк. у. 

ГйЗ, медж.; музики, день, гпелень, 
циз, скригхка, бас, гх.чнбали гиз! 
Бублей, Вхидчиньг, 1870, 210. 

Гизда, дй, количество, мошпа. 
Нагххоргхував таку гизду грогией, як 
мтххачій хвіст. Житом, у. Тоудн 
0-ва пзслід. Волнни, Житомир!,, 
1914, XII. 294. 

гйла, нар., наутек!,. Управ гроши 
та й гила! Миронолье, Курок, г., 
Судж. у. Вона веліла викоти плі ка¬ 
рету із сирая гпа заклаб'ати чегпверххк 
коней... Ягс запрягли, так вона як 
сіла в карету та гила зразу аж до 
города. А пан того нічого не знає 
і не відає. Полт. г., Кобел. у. 
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Гиллевйй, В’Ьткоеьтй. Нам хоч би : 

дали гиллевих дров, а не то що своло- | 
вих. Д. Войсковая, Екатер. у. Тов¬ 
стим дровам одна ціна, а гиллевим | 
друга. Кіевск. губ., 0. Пчілка. і 

Гйльна, ки, особаго рода шитье, 
ВЧ> ВИДІ ЦІЛИХ*. ВІТОКЧ. сч> цві- 
тами („гилек") на сорочкі. Кіевская 
Старина, 1902, октябрь, 76. 

Гилько, на, соб. имя Илья. Філо¬ 
логічний Збірник памяти К. Михаль- 
чука, Київ, 1915, 149. 

Гильцева, вої, родч» узора на 
пасхальной пнсанкі. Скаржинская, 
Описаніе народних*, писанок*., 1899, і 
І, 124. 

Гильцевий, изч. „гилок", т. е. 
изч. вітвей. У хаті стеля дощана, 
а в комірчині гильцева, доСре змазана 
глиною з кізяком. С. Духова Полт. г., 
Луб. у. 

Гиллва ки. 1) Худая, високая, 
нескладная женщина; обнчно бран- 
ное слово. Чортова гиляка; зачепився 
за гиляку, женился на внсокой 
(„як гилка"), худой, нескладной 
женщині. С. Солнцевка, Харьк. у. 
2) Большая вітка, позсемістно вч. 
селах*. Украиіш; вч. Словарі Грин- 
ченка пропущено. 

Гиллячйна, ни, вітка. Піду уто¬ 
плюся в глибокій криниці, не буду я 
більше вже жить. Або як повішусь 
гіа нашій гиллячині, що в неї в садоч¬ 
ку росте. Арее.нь, Український 
співаник, £)деса, 1910, ІУ. 76. 

Гимертіна, НИ (?) Тпруу,гнмергпіни 
нечувственні/ Ще поспієш., --ластця 
Грицько (на коні), вибираючись на 
козла. Степ, Одеса, 1916, 63. 

Гймня, ни, ИМЯ. Стали писати, як 
Божому Сину за гймня дати. Труди 
0-ва изслйд. Волнни, 1911, У, 19. 

Гйрзи, зів, тормошеніе, дерг.чнье. 
От бач, ти своїми гирзами Галюню 
розбудив! 0. Пчілка, Оповідання, II, 
Київ, 1909, 20. 

Гирмон, на, безгг кошти чоло- 
вікч>, отч> слова „гирмотати*, сту¬ 
пать. громіть, грохотать. М. Котов- 
ка, Екатер. г. Поволі, у. 

Гйренути, хватпть. рванугь. Наг 
коні як гирснули, так аж у Червоно, 
стали. Батуринч., Черниг. губ. 

Гйряти, тоже, что гируват 
разсуждать, размншлять, сообр - 
жать. С. Псновка, Полт. г., Мирг. 

Гисторіяльний, историческій. В 
личко, Літопись, Кіевч>, 1848, І, 45 

Гйся, междом., ттрогоняютч. овеа 
С. Гсродокч., Волин. г., Розен. у. 

Гйтруг, га, порода риби, вод 
щаяся вч. горннхч. ріках*. Украин 
Рудницький, Коротка ґеоґраф 
України, Київ-Львів, 1910, 148. 

Гицилйти, стучать, бпть. Го 
тобі гицилити! Од твого стукам 
голові, болить, як не трісне. Мир 
полье, Курск. г., Судж. у. 

Гйцнути, топнуть ногой. Гицн 
ногою так, що аж гюсуд забрязкогп 
на столі. С. Юнаковка, Харьк. гу( 
Сум. у. 

Гиша, межд.. крикц на птиц, 
Марко як забачив, що бусян грои 
вкрав, біжить і кричить: гигш 
а гиша/и Д. Оссоза, Сідлецк. і 
Радомск. уізда. 

Гіамент, та, діаментг, алмаз' 
брильянт*». С. Давид*.-Городок' 
Минск. г., Мознр. у. 

Гівновоз, за, внвозчикч» зкекрі 
ментовч. изч> отхожихч» міст*.1. О/., 

наш люд гпак цего діла не любе; гівне- 
вози найбільш із кацапів. С. Цвиі 
кунн, Харьков. у. Чим же він г.т. 
у городі?—Гівновозом. Д. Богодарг 
Екатер. г., Алекс. у. 

Гівноїд, да, непомірно скупо 
челов'Ьк'ь, ради скупости готовьт 
•Ьсть всякую дрянь. Той тоб 
Грицько Метіль, дасть пообідати 
Той гівноїд і сам чорт знає, що їст 
а чужому чоловікові і шкоринки хліб 
не дасть. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Гівнороб, ба, илохой хозяшг. 
Які там вони хлібороби? Гівнороб\ 
а не хлібороби. С. Вербкп, Ек т. г 
Павлог. у. Виславляють сю, опиш 
Бродського, за великою хлібороба, а 



Г внотеп—Главень. 141 

я роздивився на его хазяйство, так 
ііп йоиорсб, а не хвібороб. С. Весе- 
пце Терен, Екаїер. г. Верхи, у. 

Гівноте", па, очЕщающій отхожія 
іісіа, вивозчикь нечистота; бран- 
,;ое слово. С. Борщевое, Харьк. у. 

Г/внюха, хк, говнюха, бранное 
чово вт> приложеніи кь ничтожной 
•озяіікі Яка вона там хазяйка? 
’/впюха, а не хазяйка. М. Котевка, 
]кагіер. г., Новом. у. 

Гіая&н, кй, помета. Оце треба 
узяті мітлу та і озамітати оті ко¬ 
пійі іівпямь на вулиці, а то уже 
ородовпіі утять чіпляєтця, що я не¬ 
пе.го держу вулицю. Г. Екатернно- 
■лавь, дворникь пзь с. Шульгивкп, 
ІОВН!. у. 

Гівнянйй, говенннй. Як зайшла 
іуча, як зашила туча,—спершу буд¬ 
якова. Як. зайшла друга, я>, зайшла 
руга—ггеняна. Д. Богодарь, Ека- 
ерин. г., Алексан. у. 

Гівн'їнка, ви, говнюха. С. Капу- 
ивка, Екатерин. у. 

Гівняшон, кй, уменьш. ота слова 
Лвио“, т. е калт>. Назбірай гівняш- 
і кругленьких, що накочують волики; 
■ьмгь з печі жару в черепок і па- 
адгі туди гівняшків. Літопись 
•:атеринослав. ученой архивной 
■ммиссіи, IX, 77. 
Гігівати, хохотать. Зібрались д в- 

іта у хату до бабгі Василихи, лу- 
ю'чь насіння. гпікаюті, ждуть хлоп- 
в. С. Солнцевка, Харьк. у. 
Г І Г О Т І Т и, хохотать. Побачили 

та хлопці, та й давай гі.отіти та 
• жереб тому іржати. С. Паньков- 
ц Екатерин. г., Бобом, у. 

Гідно, наріч., угодно. Співай, 
асте, хоть негідно, ой ший, Насте, 
ть не видно. ЖитецКій, Очерки 
уковой исюріи малорус. нарічія, 
Іевь, 1876, 312. 

Гіжа, жи, гі'жка, ви, затнлокь (?). 
очухав батько гіоіску, поморщився: 
оеба йти до пана та розсказать 
е. Зтнсграфическое Обоврініе, 

ттоскв8, 1889, II, 107. 

Гійний, длинннй, продолговатнй, 
ота слова „гія“, проволочка, замед- 
леиіе. С. Ивановское-Синельниково, 
Таврич. г., Мелит. у. 

Г і м н я, н я, имя. С. Курозванн, 
Волнн. г., Острожск. у. 

Гір, ру, парить около глазь у го- 
довалнхь и двухгодовалнхт> овець. 
Херсонскій календарь на 1871г. для 
сельськихь хозяевь Раевскаго, 136. 
М. Котовка, Екат. г., Новом. у. 

Гіркуватий, горьковатнй. Він 
якийсь гіркуватий, цей квас. С. Солн¬ 
цевка, Харьк. у. 

Гірнець, ці, то же, что курган¬ 
ний дубнякь. Внсоцкій, 0 дубра- 
вахь вь Европейск. Россіи, Ліснои 
журналь, 1913, 169, 170. Лачоскій, 
Описаніе растительности Херсон, г. 
1915, 53. 

Г і р н й в, в а, шахта, Кустарная 
промншленность вь Кіевской губ., 
1912, 35. 

Гірницький, ішхтовий. „Гірниць¬ 
ка глина,, добиваетея вь горі, вь 
містности назнваемой „гірницькі 
ями“. Тамь же, 35. 

Гірчавий, вкусомь похожій на 
„гірчак" (болотное растеніе). Якесь- 
то воно гірчаве; дивитись нічого, а на 
язиці гірчаве. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Гірчастий, отдающій горечью. 
На, що як масло?—Трошки гірчаппе. 
С. Стрілечіе, Харьк. у. 

Гіятй, тів, риш, одіяніе (?). Двоє 
столітніх сліпців видять Господа 
(намалев. ного на образі), простягають 
до Его костисті натружені руки, 
дотикаюгпця гіагпів Его і пеленою їх 
втерають слези свого раювання. Степ, 
Одеса, 1916, 73. 

Глабйна, ни, см. слово „футрина". 
С. Кацовщина, Волнн. г., Овруч, у. 

Главень, ня, верхняя перекладина 
(косякь) надь дверьми, или окнами, 
„насаженная" обнчно на „одвір¬ 
ках". Батуринь, Черниг. г. Вь 
Бахмачі (жел. дор. станція) боко- 
вой косякь дверей назнваетея 
„одвір", верхній главень. 
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Главйза, зи, главарь, вожака. 
Хто ж там у них (хлопців) за гла- 
епзу?—Олекса Ген! отой у їх і главиза. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Глад, гладкій. Підіть же ви кіт— 
море випийте, подолами пісок розно¬ 
сіть і по чистому полю рає сійте, глек)- 
камінь підніміть. Молитва од хво¬ 
роби на людей. С. Хандаліевка, 
Екатер. г., Павл. у. 

Гладик, ка, оди їдь изь инстру- 
ментовь колескика. Кубань, Кубан- 
скііі Сборникь, Екат-рь, 1902, X, 37. 

Гладйлс, ла. 1) Все то, чімь 
можно гладить. Сл. Липцн, Харьк. у. 
2) Боронило. Партицкій, німецко- 
русскій (малорусскій) словарь, Л., 
1867. 

Гладити, хорошо брать. Він гладе 
собі триста карбованців на місяць з 
хазяина, та й не лисий. С. Солнцев¬ 
ка, Харьк. у. 

Гладйш, ш&, жирний, толстнй. 
У, чортів гладиш! Йде, ледве здишетця! 
С. Липцн, Харьк. у. 

Гладномнясий, поліцай, жирний. 
Там така гладкомняса та червоно¬ 
морда, що чорт її й бачив такої. 
Батуринь, Чернвг. г. 

Гладова, вй, порогь. Йшов По* 
через сине море, пробив ногу на гла- 
дову, прийшла до него Божа мати, 
стала Ему кров замовляти. Оце так 
треба замовляти кров. Баба Стро- 
менчиха, о. Солоное, Екатер. у. 
Баба пояснила, що „гладова“ єсть 
порог. 

Гладуши, шів, яйца. Чи не треба 
вам, пане, глоду шів? С. Гавриловка, 
Харьк. г., Изюм. у. 

Глйдя, ді, иначе стемлення, вня, 
плоская вншивка, вь которой нитки 
заводняють орнаменть оть края 
до края. Цвіть преимущественно 
білий. Кустаонне промнслн По- 
дольской г., Кіевь, 1916, 319. 

Глезно, на, суставь' вь костяхь. 
Словарь книжн. мал-ской річи 
ХУІІ в., Кіевь, 1889, 83. 

Глеищо, ща; „глеищем" назнва- 
ется вь Роменскомь уізді, Полтав- 
ской г., глинище, місто, гді добнва- 

і ють глину для гончаркнхь изділіп. 
і Заріцкій, Гончарний проансель 

вь Ііолтавской г., 1894, і о. 

Глбйщик, ка, рабочій, отвозящій 
вь шахті оть угольноп породи 
глей вь сторону. Черкасенко, На 
шахті, Київ, 5. 

Глбйщиця, ці, женщина, отвозя- 
щая вь шахті оть угольной по¬ 
роди глей вь сторону. Тамь же, 5. 

Глек, ка, одинь изь сортовг 
грушь. Чикаленко, Розмова про 
сельське хазяйство, Спб, 1903, У, 77. 

Глемуздйти, неуклюже ділан 
что-нибудь. С. Залипань, Воронеж- 
ской г., Богуч. у. 

Глеяути, ударить. Я ею, прокля¬ 
того кота, так гленув камінюкою по 
боку, що він аж кавкнув та так на 
той бік тину геть і повалився. Ба¬ 
туринь, Черниг. г. 

Глеяний, оть слова „глей", світло- 
желтая, материковая земля. Пекгучий 
вітер вільно гуляв гіа високім глеянім 
валу. Черкасенко. На шахті, Київ, 4. 

Глибокість, ти, глубина. Радиви- 
ловскій, Вінець Христовь, Кіевь, 
1688, 41. 

Глибокодумно, наріч., глубоко- 
мнсленно. Мабуть з благородних, 
глибокодумно сказав конокрад. Марке¬ 
вич. По степах та хуторах, Київ, 
1908, 8. 

Глибокомйсне, наріч., глубоко- 
мнсленно. Почервонівши весь, як рак, 
він понуривсь і глибокомисне рисував 

' носком свого бутика по піску якусь-то 
геометричну фигуру. Барвінський, 
Нариси й оповідання, Полтава, 
1907, 117. 

Глйзяватий, клейковатнй, вязко- 
ватнй. Купила я у базарі хліба, та 
він якийся глизяватий. С. Шульгивка, 
Екатер. г., Новомоск. у. 

Глйна буває біла, сива, сйня 
пісна, тлуста, гончарка, гончарська- 
всі ці глини йдуть на черепьяний. 
посуд. Опреділенн 16 сортовь 
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глянн, назнваемнхі. подольскими 
пшзрами „білими", 3 сорта назн- 
в."елнх,ь „гончарками" и 6 „глея", 
.гяотребляемаго на миски. Народння 
названій глині. Подольской губерній 
лолучаюп. виервне научную ха¬ 
рактеристику. Кустарнне про¬ 
мисли ІІод, г., Кіевв, 1916, 47-49, III. 

Глин&рня, ні, глиновальня. С. Бо- 
рисовка, Харьк. у. 

Глйнкі пенязі, сборч. деньгамп 
взаміаь обязаиности доставлять 
глину на постройку укріпленій. 
Любавскій, Областное діленіе, Мо¬ 
сква, 1893, 475. 

Глинка, ки, каолинть, фарфоровая 
глина. Дубняк, Російсько-україн¬ 
ський словничок, Кобеляки, 1917,15. 
ринвуватий, глинистий. На дуже 

легких, піскуватих місцях вдаетця 
соняшник гір а е, па глинкуватих кра¬ 
ще. Рілля, 1911, № 2, стр. 25. Так- 
же, Засів, 1911, № 10, стр. 151. 

Глинокоп, па, колатель глинн для 
гончарннхі. изділій. Заріцкій, 
Гончарний промнселл ві» Полтав- 
ской г, 1891, 9. 

Глиномі'с, са, глиноміеь. Жели- 
ховскій, Малоросійско-німецкій сло- 
варь, Л, 1886, І. 

Глиняник, на. 1) Круглая лепеш- 
ка красной глинн, вершка 1 г/2 вт> 
діаметрі, которую продають бабн 
для нодмазкп хать, заваликі., са¬ 
раєві. и проч. на базврахі., на 
ярмарках'Ь вт> Новороссіи. Почому, 
бабо, берете за глиняник?—На копій¬ 
ку один. М. Котовка, Екатерин. г., 
Яовомоск. у. 2) Продавецт. глинн, 
розвозящш ее но селахл. Уже по¬ 
вернуло на весну: глиняник приїхав, 
цкае по селу. Бату рими, Чернпг. г. 

Глистуватий, заражепннй глис¬ 
тами. Глистуваті свині погано їдять, 
гіе вгодовуютця добре і мясо їх вадить 
людям. Чикатенво, Розмова про 
сільське ха-во, Спб., 1910, III, 51. 

Гяистявкти, боліть глистами. 
Чабани кажуть, що вівці глиспгявіють 
від того, що після води лежать. Чи- 
каленко, тамі. же, II, 45. 

Глитаєнко, на, енні. „глитая", 
міроіда. Кримський, Повістки і 
ескізи, Коломия і Львів, 1895, 327. 

Глитайдуб, ба, міроіді.. С. Куле- 
бивка, Екатер. г., Новом. у.; с. Со- 
лоное, Екатерин. у.; д. Богодарт», 
Екатерин. г., Алексан. у. 

Глитайський, міроідскій. Року 
1873 в Англії багачі згуртувалися 
в таке глитайське, баришницьке то- 
варисгпво, щоб скуповувати землю 
в Новій Зеландії. Київ, 1906, 4. 

Глитайство, ва. міроідство, ку- 
лачество. Степанковський, Казання 
сельс. пастиря, Пиків, 1909,52,112. 

Глицевйй, хвойний. Дубняк, 
Російсько-український словничок, 
Кобеляки, 1917, 37. 

Г л й ц я, ці, Мелкія части для 
„лістницг, возові», штельвагь, ор- 
чини. Кромі спиці, для колесі, 
кустари Й81> „одбоя" (см. слово 
„одбой") мастерягь „глиці" для 
„драбин, ьозів, штельваг, орчпни" 
и нікоторня другія мелкія состав- 
ння части саней и возові». Алек- 
сандровичі., Кустарнне древоділь- 
нне промнслн ві> Подольской губ., 
Кіеві., 1916, 110. 

Гл й ця, ці, плоско обділанная 
„деревина", какою скріпляются 
„полудрабки" вт» лістниці и такі, 
назнваемнй „наральник" (вт>плугі) 
сь „грядкою в ралі". Філологічний 
Збіпник памяти К. Михальчука, 
Київ, 19)5, 144. 

Глйчкг, ки, деревинная гладилка 
гладить подошвн для обуви, сапож- 
ницкій ннструменті». Кустарнне 
промнслн Подольской г., 1916, 429. 

Глібсн, на, собст. имя оті. имени 
Глібі. Сл. Заламані., Воронеж, г., 
Богуч. у. 

Глідйна, ни, теж, що і глід, глйд, 
Сгаіе^из охуасапіЬа. Шаповал, Про 
ліс, Київ, 1909, 17. 

Гліт, ту, глейгь, изі> которагб 
приготовляется полива для посудн, 
ві> пропорцій—дві части гліту и 
одна часть глинн. М. Норинскі», 
Взлнн. г., Овруч, у. 
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Глупічество, ва, глупость. М. Пет- 
риковка, Екатерин. г., Новом. у. ! 

Глуха лі'са, си, одна изь пере- | 
городокь вь „гарду", довольно | 
кріпкая и значительно возвшпаю- | 
щаяся надь водой, для ловли рьібьі ; 
вь рікі или ерикі. Украинскій І 
народь, ІІетроградь, 1916, II, 461. { 

Глухйня, ні, раст, Уассіпішп иіі- і 
§іповшп. М. Петриковка, Екатер. г., | 
Новом. у. 

Глухонімйй, глухопімой. Він у ЇХ 
один син та й той глухонімий. Д. Бо- 
годарь, Екатер. г., Алеке. у. 

Глушак, нй, глухой человікь, 
глухой пееь. С. Семеновка, Екате- 
рннослав. г., Алексан. у. 

Глушлйвий, оглушающій. За блис¬ 
кавкою торохнув глумливий грім. 
0. Островський. Данило Нечай, 
Харьків, 1914, 57. 

Глушовйна, ни, глушь, заросли, 
чаща. Коні іржуть, звірь реве по глу- 
гиовинам, вслід мов погоня яка. Ста- 
рицький Поезії, Київ, 1908, 404. 

Глядач, чй, зритель. Сокіл, що 
сидів у золотій клчпці, під ганком, 
твою був глядачем. Ума нець, Тарас 
Бульба, Одеса, 1910, 136. 

Глядій, ія, надзорщикь, дозор- 
шикь. М. Котовка, Екатерин. г, 
Новом. у. 

ГлядІлище, ща, зрілище. Чоловік 
гупав і вбився, а вони з цего зробили 
гляділище,—ну й народ! Геть по ха¬ 
тах! С. Бузовка, Екат. г., Новом. у. 
Вь украинской рукописи ХУІІ в. 
гляділище, тоже, чго шибениця, 
т. е. висіли ца. 

Глядінка, ви, досмотрь надь чімь 
лпбо. Глядінка садка, хоч і глядінка 
бакми дорогі у нас, бо сгпарих людей 
нема на те. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волчан. у., М. Лободовскій. 

ГЛЯНС, су, глянець. / помалював 
і глянс навів,—усе зробив. С. Новнй 
Кодакь, Екатер. у. 

Глянсуватий, глянцеватнй. 
Тамь-же. 

Глянцювйти, глазировать. 
А. Гуртомь, Словарь русско-галп- 
цкій, Віна, 1896, І, 146. 

Гнелйти, ударять, садить но¬ 
гами, или руками по чему-либо. 
На „лисиці“ (стовпу) під стелею 
Татарчиха поклала пучок сухих ва¬ 
сильків, і Піх піреві забажалося, щоб 
збити їх звідти не вставаючи з ліоіс- 
ка. Раз-гю-раз гнеиишь він по лисиці, 
аж стіна ходором ходить і тіпаютуя 
сухі квітки. Ваепльчешю, Циганка, 
Катеринослав, Ї912, 36. 

Гнилець, ця, цинга (болізнь). 
М. Леввцький, Лікарські поради, 
СИБ, 1913, 171. 

Гнилизна, нй, гніль, разложеніе. 
Уже в ідею ггшлизна кинулась. Л. 
Українка, Твори, І, 36. Каргпопляпа 
гнилизна або париіи. Село, 1910, 
№ 36, 13. 

Гнилинй, нй, гниль (вь дереві). 
С. Томаковка, Екатер. у. 

Гнйлище, ща, гніющее озеро, бо¬ 
лото, вообще гнойное місто. С. 
Бузовка, Екатер. г., Новом. у. 

Гнилість, ти, болізнь у овець, 
преимущеетвенно у ягнять. См. 
слово слизень. 

Гнилокровий, гнилокровшї. Під 
сю хвилину тверезого, діяльного життя 
змне, розвієтця кудись недолуга гни- 
лоьрова творчість. Рідний край, 
1915, 3, 8. 

Гнилля, лля, гниль. Як настане 
Ілля, гпо ггаробе гнилля. Кь ПргГзд- 

нику пророка Ильи, 20 іюія, на- 
чинаетея обьічно холодная и дожд- 
ливая погода. Сл. Мартовая, Харьк. 
губ, Волч. у. М. Лободовскій. 

Гнилокйшний, кміющій гнилня 
КИШКИ. Тікай од мене, гнилоки."кнй! 
Вороній, Оповідання-ескізи, Київ, 
1910, 18. 

Гнилоногий, гнилоногій. Йшов 
Данило гнилоногий по розмокропого- 
дівшій погоді (скороговоркаі. Харь- 
ковскій Сборникь, 1894, УIII, 384. 

Гнилоносий, гнилоносий. Грак 
гнилоносий. Харьковскій Сборникь, 
1894, VIII, 313. 
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Гнилоротий, гнилоротнй. Винни- 
чонко. Твори, Москва, 1915, IX, 79. 

Гнилота, ТИ, гнилі. Як тут до 
це/о поручча прибивати планку, як 
воно така гнилота? С. Хандаліевка, 
Екатер. г., Павл. у., 

Гнилуха, хи, річка, затянутая 
болотистими растеніями, гніющая. 
С. Кулебивка, Екатер. г., Новом у. 

Гнилюк, на, гнилякь. Оті всі 
гнилюки треба вже давно попалити. 
С. Радмшевка, Волнн. г., Засл. у. 

Гнилївий, гниловатий. Яблука 
великі, тільки усі гниляві. С. Соло- 
иое, Екатер. у. 

Гнідйш, ш&, гнідой. С. Чаплинка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Гнідко, на, гнідой конь. Е, і 
наш гнідко потягне стільки ж, як і 
ваш вороний, а може ще й більш. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Гніздарь, ря, молодой птенець, 
ле внлетавшій изь гнізда. Він 
(голуб) ще гніздарь; тільки що у ко- 
лодочни убився. Тамь-же. 

Г ніздівка, ки, время витья гнізда. 
X. Красний, Харьк. у. 

Гніздо, д&, колода изь очень 
толстаго, цільнаго дуба сь вндол- 
бленннмь вь ней четнрехь-уголь- 
ннмь вмістилиіцемь, куда кладется 
сукно при валяньі, вь мельниці, 
вь валюшахь. Сл. Мартовая, Харьк. 
губ., Волч. у. М. Лободовскій. 

Гніздовий, гніздовий. Воно ще 
гніздове, воно маненьке пташеня. С. 
Романково, Екатерин. у. Сам мага¬ 
зин (у вуликові) мав половину тої 
вишини, що й гніздова скринька. Не- 
моловський, Бжільництво, СПБ, 
1904, 68. 

Гніття, ття, угнетініе, приті- 
сненіе. Не дивлячися на своє внут¬ 
рішнє гніття, Схід політично був 
Ііее таки сильнійший від Заходу. 
Кримський, Мусулманство, Львів, 
1904, 49. 

Гніючий, гноючій. А. Гуртомь, 
Сюварь русско галицкій, Віна, 
1896, І, 151. 

Гніючість, ти, гногочесть. 
Тамь же. 

Гноевйця, ці, навозная жижа. Он 
дивітця, з під хліва гноевицябіоюить! 
Де ж воно не буде вонять? Кіевск. 
губ., О. Пчілка. 

Гноевка, ки, боковая доска вь 
телігі (обнчно дві) С. Благо- 
датное, Варшав. г., Гроецк. у., См. 
слово „гноянка". 

Гновнровья, вья, зараженіе крови. 
Гній може пройти у кров (у хворій 
на мит коняки), від чого прикидаєтця 
зараження крови (гноекровья). Вете¬ 
ринарні поради, Спб, 1908, V, 38. 
Що ж у неї було?—Гноекровья. З тою 
вона і вмерла?—3 того вона і вмерла, 
після родов. Д. Косивка, Екатер. у. 

ГноЙтйча, чи, гноетеченіе. У нею 
змалку була гноетеча із обох вух. 
С. Цвиркунн, Харьк. у. 

Гноювйтий, гноеватнй. Гноюеата 
ураза, гноюеата земля. X. Онацький, 
ГІолт. г., Мирг. у. 

Гноя, ноі, навозь, сорь. С. Да- 
видь-городокь, Манск. г., Мознр. у. 

Гноянна, ки, боковая доска вь 
телігі. Д. Мал. Дубровица, Холм- 
ской г., Ровен. у. 

Гноятина, ни, навозь, навозное 
місто. Діфтеритна, або обкладка 
причепг довше держитця й більше 
розводитця в нечисті, гноятині, вох- 
кості. Хвідоровський. Про діфтеріт, 
Харьків, 1882, 16. 

Гноячий, гнойннй; гнояча віспа, 
гнойная оспа. Маяк, 1914, № 8,13. 

Гнути на п&нство, тянуться на 
панство, стараться жить по пански. 
Як вийде салдат було із служби, то 
все на панство гне, а хліб робити не 
хоче. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у., М. Лободовскій. 

Гнутий, горбатий. Ота паскудна, 
гнута Танка, набрехала на мене. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Гнучність, ти, гибкость. Е, тут 
зовсім не те', тут ось яка гнучкість 
у цему ножі,—сталь зовсім не та. 
Аджамка, Херс. г., Елис. у. 



146 Гнущий- -Гой-гой. 

Гнущий, тоже, что гнений, т. е. 
гнутий. Велично, Літопись, Кіевт>, 
1864, IV, 130. 

Гнюснйвий, гнусннй. Ми обріта- 
емся пред его царскою державою 
и веемощною кріпостію и пред ва- 
шею панскою велможностію над 
вся противники тяжко гнюснивни, 
грішнни и недостойнни змиловання. 
Зварницкій, Источ. для ист. зап. 
коз., II, 1086. 

Гобйдва, тоже, что обидва, т. е. 
оба. Труди о-ва изслід. Волнни, 
1914, XII, 267. 

Гсбід, ду, ободі, колеса. Д. Го¬ 
лини, Волинок, г., Засл. у. 

Гобі'рок, на, ум. гобірочок, на, 
загоні.. А в комірочку—оіеито—пгке- 
ппця, а в юбіроч'у воли—корови. 
Труди о-ва изслід. Волнни., 1911, 
V, 24. 

Говат, говот, та, оводі.. Комар 
воду носить, муха наливає, а говат 
{овід) крутозуб діжку розчиняє. Изі. 
народной пісни. М. Шепетовкз, 
Волнн. г., Ровен. у. 

Говзй, зй, гнуса, гнусарь. А. 
Гуртом!., Слозарь русско-га іицкій, 
Віна, 1896, І, 151. 

Говзатий. гиусавнй. Тамі. же. 

Говорінка, ки, болтовая. Зтногра- 
фическое Обозрініе, Москва, 1894, 
XX, 158. 

Гога, ги, человікі>, обладающій 
сильними голосом!.. С. Хотомля, 
Харьк. г., Волч. у. 

Гогодза, дзи, брусника. Дубняк, 
Російсько-український словничок, 
Кобеляки, 1917, 5. 

Гогонути, сильно крикнуть, 
издать сильний звукі». Купив чоловік 
півня, отого, як пак его звуть—„ бра¬ 
ма—пуг»ра“, чи що (брамапутра)', 
привіз его додому та й пустив між 
курей. Ну, думає, оцей як гогоне!... 
А він: „какаріккку “/... Як мале ципля... 
Щоб тобі трясця!... X. Анновка, 
Бкатер. г., Новом. у. Лежить баба 
на печі та й каже до діда: „слухай, 
Мпронс, як грім гогоне", а сама як 

пердбне7 А чоловік узяв ломаку та її 
каже: „грім без блискавки не бува". 
Та як оперіще Ті по сраці! так вона 
аою сракою блиснула. Оце, каже, грім, 
так грім! Д. Богодарі., Екатер. г„ 
Алекс. у. 

Годзити, тоже, что гудити, ху¬ 
лить, осуждать, поридать. Вивіда- 
лемся от певних людей, що все 
велможности вашої годзят, а пана 
своєго хвалят і радят. Зварницкій, 
Источ. для ист. зап. коз., І, 315. 

Годинникар, ра, чановнхі> ділі, 
мастері». Г. Каневі», Кіевек. губ. 

Годиникйрсьвий, часозщн 
чій. Тамі. же. 

Годйняно, нар., погоже, ведро. 
Виїхали з дому, гпо було годйняно, а 
уже як під'їхали до города, гпо пішої 
дощ. Сл. Старо-Салтовг, Харьк. г„ 
Волч. у. 

Годити, подговаривать, условлп- 
ваться. прлеоглашать. Дожпдаїч 
неділі (справляти весілля); годять му¬ 
зику, печуть, варять. Труди Обще- 
ства изслідователей Волнни, 1914, 
XII, 165. 

Годність, ти, угождепіе, доето- 
инство, награда. Ми до поддчиства 
ему (діаволу) приступаєм!,, аби 
тнлко блнснулі, ві> очахт. наших* 
якою чачкою сего світа, любі, го- 
дностю якою, любі, славою. Ради- 
виловскій. Вінець Христов'ь, Кіевь, 
1688, 50. 

Годовйчка, ки, годовичка - А ще 
ця индичка стара?—Ні, годовичка. 
М. Котовка, Е ватер, г., Новом. у. 

Годувйн, на, кормилець. Був собі 
юдуван, всіх людей годував, як упав, 
тай пропав,—ніхто костей не зібрав 
(загадка: горшокт.). Труди О-ва 
изслід. Волнни, 1914, XII, 311. 

Годяний, хорошей погоди. Може 
цей місяць не буде дощовий, а годяний, 
гпо жито попораєм швидко. Сл. Мар- 
товая, Харьк. г., Волч. у., М. Лобо- 
довскій. 

Гой-гой, гулять. Вам чи гой-івй, 
чч ьовриіу. М. Петрикивка, Екптер. г., 
Новомоск, уізда. 



Гой ца—Головая;ка. 147 

Гойда, ди. 1) Непосидячая, 2)по- 
віса, 3) високая, бистрая, тонкая. 
Бісової віри гойда,—чорт її і дома 
вдсрже. С. Солнцевка, Харьков. у. 
Там така гойда вибухалаеь, аоїс під 
стелю. Д. Богодарг, Екатерин. г.. 
Чортова гойда: усім на шию вішаетця. 

X. Онащкий, Полтав. г., Мирг. у. 

Гойдалка дитіча, гойдалка хлоп¬ 
чача, або вйхална, кобилиця, колйска, 
родь дітской игрушки. Кіевская 
Старина, 1904, іголь-августг, 79, 80. 

Гбйса. си, непосида, побігушка. 
Гойеа-це гпака, що не всидить на місці, 
така, що скрізь усего доскоче. Бату- 
ршгь, Черниг. г. 

Гойсіра, ри, яшвой, непосидячій 
человікг. У гіего два сіті; так один 
плохий, а другий гпакгій гойсара. 
М. Бату ринг, Черниг. г. 

Гола еіра, ри, віра безг обря- 
довт>, безг пінія, безг извістной 
церковной обстановки. Такт. нази¬ 
вають крестьяне Екатеринославской 
губерній віру штундистові». 

Гола пінна. нни, извістний сорть 
груши. Кіевт>, Курепивка. 

Голевітий. полуголнй. Вийшло 
воно, бідне дитинча, юлевате, худе, 
замурзане. С. Тарасовка, Екатер. у. 

Голенсіндер, ра, соб. имя Алек- 
сандр'Ь. У тс Купайло з верби, з вер¬ 
би', вийди, Голександро, вийди! Кіев. г. 
Засів, 1911, № 16, стр. 240. 

Голінь, НЯ, олень. Коло воріт явір 
стоїть. Ой дай Боже! Тонкий, висо¬ 
кий, вепхом кудревий... їхала каре¬ 
та, сріблом обг>та. А в тій кареті 
іпотечна панна своєму милому сорочку 
шила.. По комірі сиві голуби, по па¬ 
зусі сиві соколи, по гіелені—кури, го¬ 
лені. Колядка, с. Тростянець, По- 
дольск. г., Браплав. у. 

Голена, няти, голий, неоперив- 
шійся птенецг. Та воно ще галеня 
(юлубьятко). О. Солнцевка, Харьк. у. 

Голея, леї, вітка. С. Давидь- 
Городокг, Минск. г., Мознр. у. 

Голйд, да, гояякг, оборвиоть. 
С. Старне Санжарн, Полт. у. 

Голизні, нй, нагота. Уманець, 
Тарас Бульба, Одеса, 19І0, 84. 

Голим гілий, совершенно голий. 
Маяк, 1913, Л1» 48, 9. 

Голйння, ння, игли на сосні. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волчан. у. 
М. Лободовскій. 

Голінниці, ць, або голінки, ок, 
гол єни вт> скелеті чоловіка. Гіол- 
тавск. г., Милора.дович'Ь, Кіевская 
Старина, 1900, феврать/193. 

Голіруч, паріч., голими руками. 
Хлопи го 'ір< ч от ;і ували з коней до¬ 
долу гусар. Сніп, 1912, № 29—30,8. 

ГОЛКОВИЙ, ИГОЛЬННЙ. Т.уднійіис 
(багатому) увійти в царство Соже, 
чим проселити канат с голку, або 
верблюдові пройти через голкове вушко. 
Степанковський, Казання сільсько¬ 
го пастиря, Пиків, 1909, 87. 

Голобіски, нар., босикомг. С. Ла- 
диновка, Черниг. г. 

Голобля, лі, бездарний, невіясе- 
ственннй, ноуклв <кііі человікг. 
Чортова голобля, теж вилазе на серед 
церкви, чгітати „страсті"! С. Солн¬ 
цевка, Харьк. у. 

Голобородій, дач, Юрко Голобо- 
родай, взрослнй человікг, у кото- 
раго не растегь борода. Кубань. 

Голоборбдий, голобороднй, без¬ 
бородий. Світло, Кіеві», 1911. IV, 41. 

Голобровий, безбровий. Сл Старо- 
Салтоьг, Харьк. г., Волчан. у. 

Голові, вй, гурті, пли партія 
білон риби на заводяхі> р. Дніпра. 
Екатер., Херсон, Таврич. губ. 

Головіжка, ки, кусові., головка, 
глнбка. Коломнйская соль добива¬ 
лась вть копяхг; вг продажі она 
шла вт» „толпахг", или „головаж- 
кахт>“ и називалась обнкновенно 
„толпяетою*. Крнмская соль мел- 
кая, вг дробкахг, продавалась всег- 
да на міру. Соль „толияетая" била 
болкше распространена вг запад- 
ннхг частяхг Украііпн; по Дніп- 
ровскому же путгг, па ряду сг 
„толпястого", расходилдсь также п 
„крим'-кая* солт. Берзплов’ь, Очер- 
кн торг. ІОж. Русі:, Черниг., 1898,29. 

ю. 
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Голов&жня, ні, какая-то міра 
СОЛИ. Соляники ВЄ ВоЛКОВНЙСКОМЄ 
„повіті" служили господарю солью 
—давали по бочкі соли сь служби 
и по тисячі „головажень" білон 
соли. £Любавскій, Областное діле- 
ніе, М*, 1893, 335. 

Головатий Іван, празднике 
третьяго обрітенія глави Іоанна 
Предтечи, 25 мая, вогда произво- 
дится главная посадва напусти, о 
воторой всего боліє печалуется 
хозяйка-огородница. Принимаясь 
за розсадину, она врестптся и го¬ 
ворить: „Дай, Боже, час добрий/ 
Щоб моя капусточка приймалась і 
в головки складалась“. Потоме хва¬ 
таєте себя за , голову, ударяєте 
себя по стегнаме и говорите: „щоб 
моя капусточка була із корня коре¬ 
нистая, а із листу юловистая!“. 
Мавсимовиче, Собраніе сочиненій, 
Кіеве, 1877, II, 499. 

Головач, ча, снопе соломи, упо- 
требляющійся для поврншви вров- 
ли, перевязанний у номля. Деревня 
Малая Дубровица, Пищацкой вол., 
Холм. г., Біл. у. 

Головач, чй, оне же кравець, ця, 
черннй, головастий навозннй жуке, 
Бейтів серіїаіоіез Р. Филипьеве, 
О вредннхь насіномнхе, Полт. г., 
Спб, 1883, 7. 

Головельможність, ти, голая вель¬ 
можносте; таве величали ве Запо- 
рожьі ве насмішну не особенно 
важннхе панове. Григоровиче 
Младшій, Рунопись, Библіотева 
азіатсваго департамента (Спб), № 
по инвентарю 484, стр. 187. 

Головйк, нй, главарь. Вихоплять 
з громади головика гпа й гайда в Не¬ 
хворощу. Бватеринославсвій юби- 
лейннй листове, 1887, 12. 

ГОЛОВЙЧНИЙ (?), діжок головичшх 
дві. Український наувовий Збірнив, 
Мосвва, 1916, II, 96. 

Головки, ок, особаго рода сборви, 
посредствоме которнхе пришива- 
ются рукава ве :сорочваме. Кіев- 
свая Старина, 1902, овтябрь, 76. 

Головки, вок, особий роде вн- 
шивви. См. слово купчйк. 

Головні, нів, верхній наде во¬ 
ротами лутви. Лодійміть головні 
вати, ворота/ Розчинітця, двері вічні! 
Входить царь слави. Псаломе XXIII. 

Головодур, ра, одурманивающій 
голови людяме, морочащій голови. 
А той головодур гце й сам розсказуе 
та сміетця. Проскурівна, Уляся, 
Київ, 1913, 94. 

Головокружіння, ння, головокру- 
женіе. Довго вони просиджували бу¬ 
вало в анатомічнім театрі з голо• 
вокруженням од важкого задушливою 
трупного паху. Плющ, 1912, II, 6. 

Головоломка, ки, головоломна. Ось 
як він до ладу зложив ту головоломку 
(повість). Рід. Край, 1909, № 13, 7. 

Головування, ння, несеніе дол- 
жности голови. Юрко ж бачив, що 
коли він буде головою, то незабаром 
більшість візьме свої гроти і крам¬ 
ниці не стане. Він відмовився від го¬ 
ловування. Васьвівський, Збірник, 
Київ, 1910—1912, 196. 

Головура, ри, главарь. То у нас 
над усіма головами головура е. X. Со- 
лошине, Еватер. г., Алекс. у. 

іоловус, са, голоуснй, безуснй. 
С. ІІовровское, Еватер. у. 

Головусий, голоуснй, безуснй. 
Світло, Кіеве, 1911, ІУ, 41. 

Голбвщина, ни. 1) Убійство, уго- 
ловное преступленіе. Любавевій, 
Областное діленіе, М., 1893, 641. 
2) Плата за голову убитаго. О. Ле- 
вицький. Волинські Оповідання, 
1914, 113. 

Головья, (в, голови (собират.). 
Святий Ілья, завивай головья (в 
капусті). Харьковскій Сборниве, 
1894, VIII, 42, IX, 468. 

Гологу'з, за, человіке се го- 
лнме „гузном", оборванеце, бран- 
ное слово. С. Березоточа, Полт. 
губ.. Луб. у. 

Голодівья, вья, голодуха. Ну, та 
й осточортіло те голодівья, злидні 
прокляті. Маркович, По степах та 
хуторах, Київ, 1908, 85. 



Голодний—Голоть. 149 

Голодний, голодна гарйчна, снп- 
ной тифг вч> голоднне годи. За¬ 
сів, 1911, № 15, стр. 226. 

Голодним, на, голодающій. С. 
Біленькое, Екатер. у. 

Голбдья, дья, голодть. Одно-без- 
відья, другеє-голодья, до Савур-могили 
прихожає, на Савур-мотлу голову скло- 
пяе. Антоновича и Драгомановч>, 
йсїор. пісни малор. народа, Кіевч>, 
1874, І, 131. 

Голодняк, НЙ, ГОЛОДНИЙ. ПІЗНІ 
рої, то вже рої—голодпяни: ім по¬ 
живи такої уже не буде, як раннім, 
то не слід їх і пускати в зіму, а 
краще накидати сильного роя. М. Ко- 
товка, Екатер. г., Новом. у. 

Голоногий, голоногій. Бувають 
вони {кури) з волохатими ногами й 
голоногі. Корольов, Домашня птиця, 
СПБ, 1910, 20. 

Голоколбсна, ни, родч. пшеницн, 
безостой. Аіицюк, Переселення в 
західний Сібір, Київ. 1909, о4. 

Гололбнчик, на. Вч> прибауткі: 
юлолопчик-бубунчик. Харьк. Сбор- 
НИКЧ>, 1894, VIII, 188. 

Голопбша, ши, безкормииа, гаю- 
хой внпась для скота. Як вона там 
наїстця, бідна скотина, па гпакій го- 
лопагиі? С. Лапинка, Екатер. у. 

Голбпірка, ки, уменьш. голопірча, 
голопірчати, неоперившійся пте- 
нецч>. Та воно ще голопірка; воно ще 
маленьке, голопірча,-що там з нею? 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Голопузівка, ки, село или де¬ 
ревин, улица,- кутокч>, гді живуть 
бідняки. Ястребові), Малорусскія 
прозвища вч> Херсонок, г., Одесса, 
1893, 17. 

Голоруний, голорукій. А диви, 
дгіви, яка голорука! дивувалися з ко¬ 
троїсь декольтованої панночки. Степ, 
Одеса, 1916, 94. 

Голоручний, безоружннй. Як вони 
будуть бгітьця з тим німцем, коли 
вони усі голоручьі? С. Лапинка, 
Екатер. у. 

Голосйстий, голосистий. То дівка 
здорова, висока, красовита, голосиста. 
С. Солнцевка, Харьк. у. Враз „ко¬ 
зак", справжній, український козак, 
не театральний, а народній, розго¬ 
нистий, голосистий, задористгій, ро¬ 
зітнувся гю казармі. Промінь, Мо¬ 
сква, 1917, VII—VIII, 22. 

Голосйльниця, голосйльщиця, ці, 
плакальщица. Етнографічний Збір¬ 
ник, Львів, 1912, 26, 31, 398. 

Голослйвий, плачущій, голося- 
щій. Крізь тягучі переливи прощаль¬ 
них співів захвагппих прорвстця ви¬ 
клик голосливий. Київ, 1903, 91. 

Голословно, нар., голословно. Ав- 
гпор зовсім голословно говорить про 
убогу і обезлюднену лигповську Русь. 
Україн. наук. Збірник, Москва, 
1916, II, ЗО. 

Голосникй, К'ІВ, голосовня связки 
вч> виді морщинч» вч> горлі. З се¬ 
редини в горлянці є дві невеличких 
виппугпих зморшки, що звутця голос- 
пиками, або голосовими зьлзкамгі. 
Королев, Про людське тіло, Пол¬ 
тава, 1908, 28. 

Голбсніг, гу, безсніжье, без¬ 
сніжная зима. X. Косивка, Ека¬ 
тер. у. 

Голосраний, оборванецч>, нищій. 
Стерво голосраке, пі кішки, пі собаки,, 
а тудгі ж гггаки лізе, куди й люде. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Голосування, ння, голосованіе. 
Що це воно понаклеювано за бумаоїсті ? 
— А це голосування. Г. Екатерино- 
славч>. Дві молодиці йшли по ву¬ 
лиці, бачили листки на парканах: 
„голосуйте за № 3, голосуйте за 
№ 6“ і ото так одна казала другій. 

Голотеча, чи, земля покритая 
тонкимч. слоемч> льда, тоже, что 
„голощік", или гололедка. С. Мар- 
товая, Харьк. г., Волч. у., М. Ло- 
бодовскій. 

Голоть, ти, гололедицо. На дворі 
гпака гологпь, що пі людям, гіі худобі 
гіеможпа ходити. С. Том ковка, 
Екатер. у. 
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Голоцгсонвн, ка, молоденьке зві- ! 
рятко, таке, що на нбму шереті | 
аб> зовсім семи, або ж вона дуже і 
рідка у ге: о, як отм мишенята, І 
або біде:! я та. Ми якось видрали із ' 

гнізда юлоцмопиків, так у нею шнурка ! 
зідра лось з хвоста, а воно саме по¬ 
бігло. мпрочолье, Курск. г., Судж. 
уізта. 

Голочерєвий, гьлочербвна, ви. го- 
ліібргох’іі. голобрюшка, родг рнбн. 
С. Фаліевкр, Херсон, у. 

Гслошбк, на, гололедка. С. Ла- 
диновка. Чсрпиг. у. 

Голоійко, ка, бранное слово, не- 
доресток-ь, молокосось, мзчьчшнко. 
ІІовсемістно вть Екатерии. губ. 

Голтябй. ба, гслитьба Григоро¬ 
вича Младшітт, рувопась, Библіо- 
тека азіи токато департаментам № по 
инвенісрю 48і, стр. 187. 

Голт/ій, тяі, оборрнгп'ь, бідняки. 
Д Бобрьг, Мпііск. г., Мознр. у. 

Голт.ї; ний, бідний, нспмущій. 
Любанскій, Областное діленіе. М. 
1893, ирглож.. № 12. 

Голубець, ці, затянутая вт> ухо 
нитка у болі '-ой білімомі> озцн 
ьт> проти оположиое больному 
глауу ухо. Кіеі ская Старпна, 1903, 
іюль—августть, 51. 

Голуби, б(в, родь вишивки. См. 
слово иЛастівк.)“. 

Голубій, бія, любитель голубей; 
голубчінно, на, сннь голубій. С. 
Солнцевка, Хорьк. у., также Ястре- 
бовТ), Малорусспя прозвиїца вь 
Херсонской г.. Одесса, 1893, 13. 

Голубий, або орлики, вів, роді» 
растекія, А^иіIе§іа уиїдагіз Ь, і 
разновидносіь расгеиія „водозбір". 
Харьк. г. 

Голубливий, ласкадощій, лелію- 
ЩІЙ. Дивись: то вінІ то Назорей! 
Усміхаєтця він! Голубливий! О, ми¬ 
лосердний! Коніськяй, Ходімо за 
ним! СіІБ, 1905, 56. 

Голубий», нй, искусственння 
гпіздя, сшіетенішя изть соломи вть 
наді полаго конуса или полусфе- 

рической форми, устраиваемня 
подь крйшей для голубей. Укра- 
инскій народть, Петрограді), 1916, II, 
466, 538. 

Голубці, ців, родть узора на пас- 
хальной п и с а и к і. Скаржинская, 
Описаніе народннхть писанокь, 
1899, І, 123. 

Голубьяр, ра, любитель голубей, 
голубиннп спортсмені). С. Солн¬ 
цевка, Харьков. у. 

Голчастий, иглистнй. Уманець, 
Тарас Бульба, Одеса, 1910, 93. 

Гбльня, ні, партія или голова 
білей рнбн на Дніпровсквхі) за- 
водахт». Екатер., Херсонок., Тяв- 
рическ. г. 

Гольтіл&цтво. ва, біднота, обор- 
ванцн (собпрат.) Там товклася юрба 
негров та всякого чужоземного гольті- 
пацтва, яке ні одною слова не розу¬ 
міло, коли до нею говорили. М. Ле- 
вицький, Нетри, Київ, 1908, 231. 

Голлючий, тозке, что „гилястий", 
вітвистнй. Край жита росла береза 
голлючая, да похилилась. Малинка, 
Сборник’ь матеріалові), Черпиговт>, 
1902, 351. 

Голяга, ги, голякт» біднякть. Чи 
не отой голяга заплагпе пі ять кар¬ 
бованців? Де ж він їх візьме? Сл. 
Стяро-Салтові>, Харьк. г., Волч. 
уізда. 

Голяк, кй, камеиь-голнші>. Сірий, 
Семейство лисіг, Київ, 1914, 9. 

Голяка, ви, голая, кичего ш-- 
ИМІїощая. Шо ж вона багата! Гро¬ 
ші є? земля?—Яка там багата? Го¬ 
ляка! С. Солнцевка, Харьк. у. 

Голйрня, Ні, цирульня. Куди це 
ви чимчикуєте?—До голлрні. Харь- 
КОБТЬ. 

Голярський, цнру л ьпичііі. 
Тамь-же. 

Голяшка, ки, нога зарізанной 
овцн, теленка, вола. Одрубай мені 
оцю голяшку, гпо я наварю борщу та 
нагодую чоловіка і дітей. С. Солн¬ 
цевка, Харьк. у. 
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Пшйло, ла, безпокойнвй, непо- 
слдя'-ій человікь. Чортове юмзило, 
ніяк не всиде на місці. Бату ринг, 
Чернвг. г. 

ГеиіУатий, костистий. Обкопали 
щгю-у, а в ній лежить чоловік довгий, 
юмиатий. С. Солнцевка. Харьк. г. 

Г ОГЯІЛІІСВИЙ, берцовип. Копали 
уоіп.іу та викопали два гомілкових 
:юо\ака та й і все. С. Гнидино, 
Екгтер. г., Алекс. у. 

Гомінливо, нар., шумно, говор- 
,1Е..о. На другий день, вранці в хаті 
робиш ця знов гомінливо. Г. Журба, 
іі ачл гя. Одеса, 1909, 40. 

Гомоліна, ии, голенная кость 
бо іншого размірз. От де гомоляка! 
Ця буде удвічі більше, ніж оце у 
мене! Д. Михайловка, Еколєр. г, 
Апекс. у. 

Гомол.ічча, чча, собират., голен- 
1ЛЛЯ Косіп. Там тою гомолячча ва- і 
л.ганця, так неначе сміття! Д. Со- | 
•т. шіп.о, Екатер. г., Алекс. у. | 

Гокорчин, ка, житель гор. Го- і 
моррн. Радйвиловскій, Вінецг ! 
Христові, Кг-вг, 1688, 262. І 

Гон, ку, стебель. Роетгіна скла- \ 
даетця з коріпя, стебла або гону, \ 
листя і квіток. Сірлй, Життя ро- ! 
•тіш. Київ, 1909, Го, 58. Дубняк, ! 
ІГспкько-україш'.ькип сл-шничок, 
Кобеляки, 1917, 33. 

Гонитва, ви, біга. Потім він пу¬ 
шився грати у застав на кггіних го- 
гштвах. М. Левицький, Нетри, Київ, 
1908, 126. 

Гонити, гнаться ва кімг. А де 
кіт!—А овь коло мене,—бериї Моло¬ 
дець кіт: тепер мені за то бор не 
гонить. 0. Любимовка, Екагер. г., 
йовом. у. 

Гонірливий, самолюбивий, гор- 
делпанії. Вогіа добре знала, гчо батько 
її, старий, гонірливий хуторянин, ні¬ 
коли не зюдитця віддагпи її за бід¬ 
ного ггарубка. ЛИВ, Київ, 1917, II, 
III 287. 

Гонон, на. шатунг. Дубняк. 
Го:іік-ько-.у грнїнсьічіій сло -ну,чок, 
Кобеляки, 1917, 39. 

Гонсни, ків, гліаче плітй, тіа, 
ПЛОТИ ліїса, СПЛЛЕЛЯОМНе ПО рі- 

камг вг юлсния губерній. С. Сі сі¬ 
ли.іг, Мішок, г., Ппнск. у. 

Гонцем, нар., гонцомг. Захоп¬ 
люють кілька людей {татари!) та 
гпак гонце.п і женуть їх до Криму. 
0. Грушевка, Херсонок, у. 

Гончак, ка, внсокос, строиное 
дерево. Сл. Старо-Салтовг, Харьк. 
губ.. Волч. у. 

Гончаку ватий, високій п строй- 
ннй человгкг. Сл. Лппцн, Харьк. 
уЬзда. 

Гончарйще, ща, місто, гді до- 
бивается гончарная глина. 
М. Оп опція, Полт. г. 

Гончарна, ни, пзвістньїй сортг 
ГЛИНИ, ГОДНИЙ ДЛЯ ИЗДІЛІЯ ГЛП- 

няной посуди. Кустарну е про¬ 
мисли Подольск. І'., Кіевт, 1916, 47. 

Гончарські струменти та приладдя, 
довбня, або чекуша, стал -ьий стру¬ 
жок, кіска, дріт; деревьяний. горш¬ 
ковий і мисочнвй, "ніж. скребачка, 
або доревьяна лопатка, або зк де- 
ревьяна дощечка з гострими кра¬ 
ями і округлою дірочкою, дереви¬ 
нна, або зк залізна кочерга, або 
потаска, на зразок букви Т, пьятра, 
або пьятрпнки, се-б-то дерееьяні 
дошки для розстановки на них і 
проеушісп посуду, коровьячий рі¬ 
жок з накоскою для розмалевки 
мисок, деревьяиа палочка, иноді 
шпилька, або ж крючок, чи ключка 
для розмалбвки мисок, далі квач, 
ситце, пензель, инакше пизлпки, 
перо, палочка, або писулька, денце 
товстого стаканчика, або заміець 
нбго валунний камінець, рачки, 
залізні на деревьяних ручках 
ложки, лопатки, або мішалки, 
куляе, грубка, або канава, инакше 
яма і глеевище, ручний жорон, 
полонкк, макітра, макогон, дереьь- 
яна форма для кахлі, каблучка із 
гнучкої палочки та тонкого дроту 
зрізати з кахлі глину, трепочкя, 
се-б-то деревинна лопкіка для 
оправки кахоль, коли вони пожзко- 
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лоблюютця, е ч и с т о к, се-б-то 
округла, або пів-округла лінейка 
очищати глину з форми, в яку 
кладетця для цегли глина. Заріц- 
кій, Гончарний промнсел'ь вч> 
Полтавок, г., 1894, 37—46. 

Гончій, охотничій. Осмій (ронд- 
зик) кгончій, старій, білими 
пуклями, дробними саженій. Ве¬ 
лично, Літописи, Кіевг, 1864, 
ІУ, 116. 

Гончйрь і йго знадібки та при- 
М)ГСІя. Знадібки: наглинок для ка- 
холь та цегли на черінь; глина на 
горшки. Наглинок та глину нахо¬ 
дять у землі: спершу - укопуютця 
на сажень у землю і там буде на¬ 
глинок; далі прокопують ще один 
сажень, тоді буде пісок; потім під 
піском глина, товщина у аршин. 
Примусія: круг на шпиню, хорма 
із деревьяної дошки з малюнками 
для кахлі, деревьяний ніж для 
чистки коло горщиків (без ножа 
гончарь не зробе горщика); струг 
для січки сирої глини із великої 
кучки на маненькі; дрот, щоб об¬ 
чищати по краях хорми глину 
коло кахлі. Щоб зробити кахлю, 
треба узяти хорму, се-б-то дошку, 
положити її уверх малюнком, на 
малюнок насипати тонко попілу, 
тоді на хорму наложити наглинку, 
росплескати на усю хорму і краї 
обрізати дротом. Після того треба 
зробити із наглинку каблук так, 
як ото шлея у хомуті, накласти 
бго по краях хорми на наліплян- 
ний на хорму наглинок, і ото з 
того каблука вийдуть боки кахоль. 
М. Комншна, Полт. г., Мирг. у. 

Гончйрька, ви, жена гончара. Сл. 
Залиманг, Ворон, г., Богуч. у. 

Гончук, кй, гончая собака. Ту¬ 
течки тих зайців такого що.... як 
би мені хоч один гончук, то я б їх 
що-дня, стріляв. С. Веселое, Харьк. 
уізда. 

Гопал, лу, внезапннй набіги, 
внезапное нападеніе. Усе навкруги 
мовчало, ніби притаїлося й чекало 

щоб захотіть ею (хлопця) з гопалу й 
несподівано. Осадчій, На грані XX 
століття, Київ, 1911, 192. 

Гопо, ГОПО, ПрИПІВ'Ь кть пісні- 
Оженився мужичок та взяв жінку 
любку, ой-гей-гей! юпо-гопо! Сл. Ниж¬ 
няя ГІисаревка, Харьк. г., Волч. у. 

Гопоту, межд, бросать со зву- 
КОМТ> „гоп“. Брати зараз ею схап- 
нули і тут оісе на пудвурю (подвірьї) 
в колодязь гопоту! Д. Малая Дубро- 
вица, Холм. г., Більск. у. 

Горйй. ат, горннй житель. X. Сте- 
пановка, Полт. у. 

Горбатон, ка, уміренннй сіверо- 
западннй вітерг, правильніе ара- 
бйток, оть Арабатской коси Азов- 
скаго моря. Попка, Черноморскіе 
козаки, Спб., 1858, 100. 

Горбйч, чй, горбуїгь. З чого це у 
нею горб виріс?—Він з природи горбач. 
С. Желтое, Екатер. г., В.-Дніпр. у. 

Горбкбватий, горбоватий. Горбко- 
вата земля. Основа, Одеса, II, 1915, 
57. 

Горбкуватий, холмообразннй. С. 
Томаковка, Екатер. у. 

Горбовйнний, возвншенннй, хол- 
мистнй. Рудницький, Коротка ґео- 
ґрафія України, Київ-Львів, 1910,54. 

Горболббий, горболобнй. С. Лип- 
цн, Харьк. у. 

- Горбоносий, горбоносий. 1 'орбоно- 
сип чоловік, горбоноса коняка. Дивись, 
який горбоносий сидить па коняці.— 
Еге-ж, і коняка така оіс горбоноса. 
С. Липци, Харьк. у. 

Горбоспйнний, горбоспянгшй. В 
дишло селян запрягати, а коромислом 
потягати,—нехай везуть горбоспинпі. 
Маяк, 1913, № 44, 9. 

Горббтка, ки, тоже, что „опинка"- 
родь шерстяной, полосатой „плах¬ 
ти" или „запаски". Втноґрафічнпй 
Збірник, Львів, 1912, 329. 

Горбуля, лі, горбатий. Харьк. г., 
Куп. у. Зтнографнческое Обозрініе, 
1897, XXXII, 77. 
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Горгоня, ні, великанша. Ото яка | 
щпоня! Д. Бодаковка, Полт. губ., і 
ІІврг. у. Вичухалась така горгоня, 
що аж під ст лю. С. Солоное, Екат.' 

}ізда. 
Горгопна, ни, роді, небольшой 

тикви; названіе иовсімістно изві- 
стное ві> Екатершюел. и Хереон- 
ской губерніяхь. 

Гор-гуз, приПІВІ» К1» ПІСНІ. Гор- 
іуз, мол мила, за що ж ти мене била? 
Очку7) перервала, під піл підігнала. 
С. Нижняя ГІиеаревка, Харьк. г., 
Волч. у. 

Горд, горловин, кй, тоже, что чор¬ 
на калина, го)довипа. V. Бапіапа, 
Шаповад, Про діє, Київ, 1909, 16. 
Йдіть, дівки, горди рвать. С. Гуни- 
чп, Волннск. г., Овруч, у. 

Гордівнйк, нй, гордецх. 

Гордосний, горделовнй, надмен- 
ішй. Велично, Літопвсь, Кіевгь, 
1848, І, 87. 

Гордосно, нар., горделиво. Велич¬ 
но, Літопись, 1848, Прпложепія 
КЧ. І Т., 21. 

Гордота, ти, гордость. Старвць- 
кий, Поезії, Київ, 1908, 48. 

ГорДіІЧИЙ, гордий, горделивнй. 
Старицький, тамт»-же, 358. 

Гордячка, ки, гордячка. Там така 
гордячка, що куди вам. Сл. Липцм, 
Харьк у. 

Горевкйця, ці, горевнйченька, ни, 
нряносящая горе, горечко. Ох ти, 
дівчино-горевпиченіко, очарувала біле 
личенько, оча]іувала тіло і душу те¬ 
пер до тебе ходити мушу. Из'Ь на- 
родвой пісни. М. Шепетовка, Вол. 
губ. Ровенскаго у. 

Горинал, ла, ночвой горшонь’ 
Кустарная промншленность вь Кі- 
еьской губ., 1912, П. 

Горйцвіт, ту, особин роді» ви¬ 
шивки вь виді 4-хь лепестковой 
чашечки растенія „горицвіту". Ку- 
сгарнне промисли Подольской г., 
Мевь, 1916, 321. 

Горйще, ща, чердакь; горище 
хатнє і горище комірне, ішаче гора 
хатняя, гора коморняя. Кіевск. губ., 
Зтнографическое Обозрініе, 1901, 
ХБУІ1, 126. 

Порівну пйти, род'ь игрнили за¬ 
бави у галичани и гуцулові» „на 
посіджінні" у тіла покойника. Бере 
(чоловік) бук, замірить рукою довжи- 
ню (від пахи до кінців пальців) і обняв¬ 
ши его кігіець руками, прикладає до 
чола (копець бука, котрий держиггіь 
руками) та перехиляєтця взад доти, 
аж другим кінцем бука досягне землк 
Етноґраф. Збірник, Львів, 191^;, 243. 

Горіла могйла, потухшій вулкані». 
Попка, Чернеморскіе козаки, Спб., 
1858, 32. 

Горілаш, шу, водка. Максим ко¬ 
зак Залізняк горілагиу напився, на ко¬ 
нику похилився, на конику похилився, 
головою зажургьвея. Изь народной 
украпнекой пісни. Од М. Л. Кро- 
пивницького. 

Горіле вино, горілка, водка. На 
Украйні и теперь винокурня 
назнваетея „винниця", водка вь 
актах!» носить названіе „вино горі- 
лое". Верзиловь, Очерки торговли 
Южной Руси, Черниговь, 1898, 63. 

Горілка, ни, водка. Запорожців 
знали три сорта горілки: добра го¬ 
рілка, оковита, красна; куфа доб¬ 
рої горілки стоіла 60 карбованців, 
куфа оковитої 37 карб, і куфа крас¬ 
ної 15 карбованців. Зварницкїй, 
Исторія запорожекихь козакові», М., 
1900, І, 595. Вь Словарі Гринченка 
„оковига“названа лучіпимч» сортомч» 
„ГОРІЛКИ* (ІІГ, 48), МЄЖДУ ТІМ!» 
какь у запорожцеві» „оковита" спи¬ 
талась вторнмі» сортом!» горілки, 
а первнп сорті»—„добра горілка". 

Горілнйцтво, ва, куренів горілки. 
Тепер за горілнйцтво скрізь узялись 
жиди. Сл. Старий Кодакі», Екатер. 
уізда. 

Горілуха, хи, водка. Напьєтця ті¬ 
єї скаженої горілухи та тоді немов 
скажений зробитця та лізе битись 
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до всіх. С. Солнцевка, Харьковск. у. 
Слову „горілуха" прпдается смислі, 
сквернаго сорта водки. 

Горілчна, КИ, горілка. Оце так 
горіляка! Така скажена, що й перцю 
до неї не треба! Сл. Липцн, Хар. у. 

Горілюка, ки, увелич. отч слова 
„горілка*1. А в тієї шинкарочки від¬ 
купив кацап іорілку: горілюка, як ма- 
рюка, а кацап прегидкий. Арсень, 
Український співальник, Одеса, 
1910, IV, 4. 

Горілячча, чча, водки, напитки, 
собирательно. Навезли горілячча, за¬ 
пусті та цілісенький день і проба й- 
дикували. Кіевская Старина, 1898, 
январь, 189. 

Горітвй, вй, зірочки, дівоча красй, 
растеніе, разновидность дремн (Ву- 
вЬпіз ейаісесіошса Ь, восточная дре- 
ма), разводится вч крестьянсквхч 
палисадникахч, какч украинек-щ 
растеніе, иміетч стебли косматне, 
листія злиптическіе и врзсивне, 
ярко-пунцовне цвітки, собранние 
густнмч пучкомч на верхушкі 
стебля. Харьк. Сбор., 1890, IV, 45. 

Горіти, гулять, веселиться, рас- 
пиьать. Тепер у цій монополі горілки 
узяв та й геть з Богом, а як у ста¬ 
рих гиинках, так узяв би чвертку, а 
піам другу, а там півкварти, а там 
десь уз- лись приятелі, та й сиділи б, 
до півночи та горіли. X. Панченковч, 
Полт. г., Миргор. у. 

Горіх болотний, або чортів, раст. 
Тгара паіапз Ь. 

Горлат-гармата, ти, горлат-пушка, 
пушка сч> широкимч. горломч. Як 
брали москалі Сі<•у, так вони пона¬ 
тягали до неї величенні горлат-гар- 
мати та ними і зруйнували усю Січ. 
С. Капуливка, Вкзтер. у. 

Горлач, чй, раст., УегЬавешп пі- 
§гитЬ. Яната, Скис рослинна Ки¬ 
ївщині, 1912, 25. 

Горлйво, нар., уеєрдно, вника- 
тельно. Бона горлйво пилі чувала за 
панськими дітьми, неначе за своїми 
рідними. С. Володарка, Кіевок. губ., 
Звен. у. 

Геробннівка. 

Горловйти, карать на горло, или 
казнить. Величко, Літописі., Кіевч, 
1864, IV, 273. 

Горло«йй, крикливий, ГОЛОСЦОЙ. 

Там такий гооловий, що на десяту 
вулицю чути. М. Батурішч, Ч«рн. г. 

Горловйй горщик, ВШШШОЙ СІЧ 
2 до 3>/2 ведерч величини. Заріц- 
кій, Гончарний промнселч вч ГІол- 
тавекой г., 1894, 91. 

Горное, ого, одна пзч нлатч, ко¬ 
тирую даьаліт крестьяне господар- 
скимч бобровнгкачч. й вжо тии 
люди ихч не мають бебролнлков’ь 
кормити И ЖПТНИЦН, II КОІ1ЮХОВИХЧ 
овсовч, и горн- го и воротного да¬ 
вати. Любавскій, Областное діленіе, 
Москва, 1893, 323. 

Горнишин, горничним, комиатний. 
Монетка горшпина собачка. Харь- 
ковскіа Сборникч, 1895, IX, 250. 

Г орній, горпіГ:. Горне сідалгще 
(для свящешшковч ВЧ церкви ВО 
время с.іуженія). Изч запорожскдхч 
падписей вч церкви г. Никополя, 
1783 г., Звариицкій, Запооожье, 
Спб., 1888, II, 53. 

Горнове. ВОГО, ВЗН0СЧ ВЧ рсмее- 

л єн ний цехч вч колпчестві 10 ко- 
піекч, ВНОСИМНЙ обН'-ШО во второіі 
день Тройцн. Заріцкій, Гончарний 
промнселч вч Полт. г„ 1894, 119. 

Гйриовйй, гончар, терминч; по- 
врежденная обжогомч вч горні 
носуда, браковая. Заріцкій, тамч- 
же, 89. 

Горнота, ти, веупнннз, верхній 
СЛ0Й. Хмара покрила своєю гориотою 

\ Могсея на верху гори Сипай. ІІГ'ЯХ, 
Москва, 1917, VII, 7. 

Горнушен, на, теже, что гор-*я, 
горнятко, т е. маленькій горпюкч, 
горшочекч. С. Хорскч, Мийок, губ., 
Мознр. у. 

Горн.чк, кй, горньтй житель. П«- 
дольск. г. 

Горобйнівка, ки, настойка водки 
на ягод»хч рябинн. Кягнш'оцька, 
Страви і напитки на Україні, Киї:;, 
103. 
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Гороблйчка, ви, самка воробьи 
на Я. 4 горобчик гарний хлопчик на 
(цг бочку грає, гороблйчка, гарна 
ітичка, хатку замітає, [з дитячих 
пісень. Де-які з гіих, переваогсно гороб- 
лички, схов» віт крихту, одлітали. 
Молода Україна, 1906, УГ, 23. 

Горобини, кй растеніе, тоже, что 
„горобиний горошок", С. Кенгеза», 
Таврпч. г., Берд. у. 

Горобсйця, ці, самка воробьиная. 
Горобці джиркотять заклопотано, 
голосливо, горобсгщі сидять біля діро¬ 
чок сучків. Винниченко, Промінь, 
1917, № 3—4, стр. 12. 

Горббчии, ка, веоеяняя хоровод¬ 
ная игра дівушека». Шейковскш, 
Бні'ь подоляни, Кіева», 1860, І, 21. 

Горебчйця ці, воробьиная саміїа. 
Самиця горобчиця. С. Богачка, Болт, 
губ., Хорол. у. 

Горобьчтник, ка, ястреба» перепе¬ 
лятника». Болт, г., Кременя, у. 

Горобьїча кйшка, растеніе. См. 
слово „чижеве око". 

Гброватий гористий. Чикаленко, 
Розмова про сільське хазяйство, 
СПБ, 1911, ІУ, 9. 

Горовйк, ка, баса», владіющій 
верхними нотами. Який же у нею 
голос?—Бас — горовйк. Він як подійме 
в гору, так аж вікна бряоючать у 
церкві. С. Липцн, Харьк. у. 

Город, да, гри игрі ва» мяча» 
то місто, гді бьють мяча», нззн- 
вается „город". Харькор.скій Сбор- 
вика», 1895, IX, 349. Ва» Словарі 
Гринчеика „городок"—родл. ипш 
(?}, І, 315. 

Города, гордй, дй, огородпна. А 
в городі города ггоросла, щоб гпи, Хве- 
доргсо, вище не росла. Труди обще- 
ства изслідователей природи, У, 
14, 15. Идігпь, дівкгі, гордгг рвать, 
тяжко хлопцям ЇЛетра ждать. 

Городйльний, ота» слова „горо¬ 
диш". А що ж у ‘тебе городильний 
хворост є?—А в! Кубань. 

Городництво, ва, огородничоетво. 
Рілля, 1913, № 9, стр. 19. 

Городнйче, чого, должность „го¬ 
родничого". Любавскій, Областное 
діленіе. 1893, 72. См. Слово „го¬ 
родничий". 

Городнйчий, чого, городничій. 
Городничіе существовали ва» наи- 
боліе важннха» городаха», ва» цен¬ 
тральних^ замкаха», бнвшиха» глав- 
ними базисами иха> оборони. Долж¬ 
ность иха» состояла ва» надзорі за 
исправностью укріпленій, ва» снаб- 
ЖЄНІИ ВХ1» всіма» необходимнма», 
ва» надзорі и руководстві по- 
строккою и починкою укріпленій. 
Хліба» и овеса», которнй городни¬ 
чіе собирали, предназначался соб- 
ственно на содержаніе „залога", 
или „гарнизона", и иродавался 
ими только ва» ті годи, когда не 
било надобности содержать гарни- 
зонн ва» кріпостяхть. Городничіе 
назначалась господарем!» для важ- 
нійшиха» замкові, распоряжались 
пода» відінісма» и руководствома» 
на місти аков'Ь-дс-ржавцевг, били 
иха» помощниками ва» своема» ділі, 
а не самостоятельними должно, 
стннми лицами. Любавскій, Тамт>- 
ЖЄ 474, 475, 668, 795. 

Городня, ні, пристройка ва, 
замкі, блокгауза». В середині замка 
кругом попід его стінам, були поро¬ 
блені невеликі прггбудівки, гпак звані 
„городні11, куди люде зносили своє 
добро і самгі ховались під час воро¬ 
жого нагіаду (на замок). О. Левиць- 
кий, Волинські Оповідання, 1914, 
7. Любавскій, Областное діленіе, 
1893, 795, Литовско-русскій сеймі», 
М., 1901, 514. 

Городовйха, хи, жена городового. 
Киля, хто то до тебе прийшов?—1а 
то городовгіха. С. Шульгивка, Ека- 
тер. г., Новом. у. 

Городовйчна, ви, городовичка; 
така» називають „дівчат", или „жі¬ 
нок" ва» Новорсссіи, зашедпшха» 
іуда „із городів", т. е. иза» ІІолтав- 
ской, Кіевской н Черниговекой г. 
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Багато наняв дівчат?—Дванадцять 
душ; десять наших (Екатер. і.), а 
дві городовички (Гіолт. г.). Д. Бого- 
дарч>, Екатер. г., Алекс. у., зконо- 
мія 0. И. Михеева. 

Городч&нин, на, татарин, живущій 
вт> городахч. Украинн. Зварницкій, 
Источ. для ист. запор, козак, 1903, 
І, 282, 500. 

Городч&нський, горожанскій. 
Зварницкій, там'ь же, 202, 448, 
298, 453. 

Горож&нство, ва, гражданство. 
Народная жизнь, Екатеринослав’ь, 
1917, № 213. 

Горотвір, ру, горная порода. 
Дубняк, Російсько-український 
Словничок, Кобеляки, 1917, 9. 

Горох полевйй, род-ь узора на 
пасхальной писанні. Скаржинская, 
Описаніе народннхч. писанокт., 
1891, І, 138. 

Горохвяник, на, пирогь ст> горо- 
хомт> печений, в'ь коемч. края за¬ 
кругленні и сліпленн, а вт. сере¬ 
дині виденТ) горохч». Филологич- 
ний Збірник памяти К, Михаль- 
чука, Київ, 1915, 144; таже д. Бо- 
годарь, Екатер. г., Алекс. у. 

Горохівнйн, к&, раст., КоЬіпіа 
рзешіоакасіа. 

Торохнути, грохнуть. І такий 
грюк зробився, мов справді грім горох- 
щв. Кіевская Старина, 1905, Іюль— 
августч», 150. 

Гороховйн, нй, жукть, вредитель 
гороховнхч. зеренч. (ВгисЬпз різі), 
изч. семейства зерновокч. (Вгисйі- 
йае). Свод'ь данннхч. о сельскомч. 
хозяйстві вч. Полтавской губ., 
19.04, 211. 

Горохуватий, (о землі). Гороху¬ 
вата земля-де більше жовтої глини, 
ніж чорнозему. Поїхала я, подиви¬ 
лась на гпу землю, а вона уся горо¬ 
хувата, так я сіла та назад г повер¬ 
нула. Д. Весело-Ивановка, Екатер. 
губ.. Верхи, у. 

Горошок ка, родч> узора на ска- 
тертяхч», набойкахчі. Кустарная про- 

мшпленность вч» Кіевской г., 1912, 
277; Украинск. народч>, Петроградч., 
1916, II, 492. 

Горошок гадючий, тоже, что „ми- 
шиний горошок", растеніе Уісіа 
сгасса Б, разновидность „віки"; 
растетч. на лугахч», поляхч>, садахч>, 
огородахч», опушкахч> ліса, не¬ 
рідко вч> открнтнхч. с т е п я х ч>. 
Харьковскій Сборникч., 1891, У, 170. 

Горувйти. 1) Орать. Двадцять пьять 
на дереві сидять, горують, працюють, 
ніколи хліба не їдять. Загадка (бо¬ 
рона'. Д. Заремель, Новоградвол. 
уізда. 2) Господствовать, вла- 
днчеетвовать, верховодить. 

Горушниця, ці. горчица. Словарь 
книжн. малор. річи ХУІІ в., Кіевч>, 
1889, 18. 

Горчар, ра, гончарч>. Він був та¬ 
кий бідний, що навіть не мав за що 
і хунта хліба купити.... Той чоло¬ 
вік був горчаром і шматником, із 
того прокормлювався. Д. Мал. Дуб- 
ровица, Холм. г., Більск. у. 

Горчик, ка, тоже, что „орчик", 
т. е. барокч>, валбкч», часть упряжи. 
Д. Рнловка, Волнн. г., Засл. у., 
также Филологічний Збірник па¬ 
мяти К. Михальчука, Київ, 1915, 
144. 

Горшковіз, за, горшковозь, 
тоть, кто возитч. горшечную по¬ 
суду для продажи. Що ото спі¬ 
вають по весні жайворінки?—А щоі 
Горшковіз, покинь сани, візьми віз,— 
от що! Д. Бодаковка, Полт. губ., 
Мирг. уізда. 

Горщйй, ай, горшечникч,. С. Да- 
видч> городокч., Минск. г., Мознр., 
уізда. їхав горщай з горшками, да 
попасав коня на упасі, под моглицамгг 
(кладовищем). С. Хорскч>, Минск. г., 
Мознрск. у. 

Горщечок, ка, по величині горшки 
различаются: самий большой—„зо¬ 
лійник", второй— „борщівник", тре¬ 
тій —„горщечок", четвертий— „ гор¬ 
ща" или „кашник". Заріцкій, Гон¬ 
чарний нромиселч. вч. Полгавской 
г., 1894, 89. 
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Г ор Щ и н і В, относящійся кь 
горшку. Гірко горщикова доля, коли 
на то камінь упаде. X. Соло шино, 
Екатер. г., Алекс. у. 

Горщйця, ці, горщица, посуда. 
Вь Харьковской губерній принято 
діленіе зтой посудн на горшокь 
я горщицю. Кіевская Старина, 
1902, іюнь, 404; В. Щ. Пища п 
дитье кр. мал., 273. 

Горькув&ти, горько стонать. На 
тій калині зозуля, вона не кує, горь- 
кує, ніхто зозулі не чує. Изі. народ- 
ной украинской пісни. С. Соленое, 
Екатер. уізда. 

Горянець, ця, житель горн, воз- 
вншенной містности. Екатер. г., 
Славяносербск. у. 

Господ&риня, ні, госпожа, хозяйка. 
Женщинн пряли лені. и ткали 
полотна для „господарині" коро¬ 
леви. Любавскій, Областное дале¬ 
ніє, 1893, 314. 

Господарйха хи, жена хозяина. 
В сінях господарйха, ще не стара 
жінка, дала ему напитись. Кримсь¬ 
кий, Повістки і ескізи, Коломия і 
Львів, 1895, 217. 

Господарчий, хозяйственннй. 
С. Звонецкое, Екатер. у. 

Господйрша, ші, жена господаря. 
І на що ти її образив! докірливо 
вказала господарша. ТемІШ Хмель- 
ниченко Рогової, Київ, 1913, 93. 

Господйнця, ці, хозягошка. Пані 
господинця по світлоньці ходить. 
Трудн 0-ва изслідов. Волнни, 
1911, У, 20. 

Гостелюбство, ва, гостелюбство. 
Нечуй-Левіцький, Повісьті, Київ, 
1914, IX, 49. 

Гостйнець од варь, см. сл. „варь“. 

Гостйнний, гастрольний. Щепкгш 
часто їздив із Москви на Україну 
на гостинні виступи. Мочульськии, 
ЛНВ, Київ, 1917, II—III, 232. 

Гостйнний. 1) Хлібосольний, 
гостинний чоловік, госгпинна жінка', 
хлібосола, хлібосолка. С. Воло¬ 
дарка, Кіевск. г., Звен. у. 2) Ости¬ 
стий, о стрий. Ми, одпливли знову 
назад і знову сховались за гостинний 
камінь. Сірий, Семейство лисів, 
Киів, 1914, 53. 

Гостйтися, бить гостемть у кого- 
нибудь. Піду до куми, погосгтося. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у. 

Гострйця, ці, растеніе, Азрегидо, 
растущее на сорнихч. тінистих!» 
містахь, цвітущее маленькими фі- 
олето-голубнми цвіточками, пред- 
ставляющее собой хорошій кормі, 
для овеці>. Харьковскій Сборникі., 
1894, VIII, 81. 

Гострість, ти, острость, острота. 
Радивиловскій, Вінецт. Христові., 
Кіевь, 1688, 62. 

Гостробородмй, сь гострти. под- 
бородкомі». Вона гпака собі гостро¬ 
борода,—я її бачив оддалеки. Бату- 
рині>, Черниг. г. 

Гостровухий, остроухій. Дивись, 
яке чорне гпа гостровухе (о собакі 
изі> породи лаекі>). С. Веселое, 
Тавр, г., Мелит. у. Немов з морської 
хвилі виринули дві гостровухі голови. 
Ваеильченко, Опов., Київ, 1915, 305. 

Гостродбнний, остродоннни. Не 
забули пост авгіти і їжи покійникові: 
мяса в величезних мідяних казанах, 
вина та оливи в величезних госгпро- 
донних глиняних глеках. Ростовцев, 
Давно минуле нашого півдня, Пе¬ 
троград, 1916, 11. 

Гострожйлий, остро - жаляшій, 
остро-жгучій. Торкнувсь морозеиько 
блідий, у вид різким духом їй віє й 
голки гостро-жалі знай сіє на неї 
з срібла-бороди. Старицький, Поезії, 
Київ, 1908, 410. 

Г острозорий, острозоркій. Орлиця, 
кугіаючись в проміннях сонця, літала 
в гювітрі у вигигті, недосяжній 
людському о нові, її гострозорий по- 
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гляд примічав у зеленій траві навіть | 
палеву мишу. Йонас Лі, Дві матері, І 
Київ, 1908, 3. 

Гострозубий, острозуОнй. Молода | 
Україна, 1912, № 4, 22. ! 

Гострокіл, колу, острнй колі», 
колг сь заостренннмь концомг. 
Беру сокиру, йду до гостроколу, виру¬ 
бав з нею дубового кілка. „Село", 1909, 
№ 14, стр. 5. 

Гостроколючий, остроколючій. Ра- 
дивиловскій, Вінець Христовь, 
Кіевь, 1688, 502. 

Гостролйкий, остроморднй. Сплю 
я, коли це прокинувсь, дивлюсь, аж 
мене нюхає собака,—така юстропика, 
гостропика (борзая). С. Бнрдино, 
Екатер. у. 

Гострохвбстка, ни, шилохвостка, 
утка, апаз асиіа. С. Володарка, 
Кіевск. г., Звен. у. 

Гоструватий, гостроватнй. Гостру¬ 
вата скеля. С. Звонецкое, Екат. у. 
Гоструватгій холодок стелетця по 
землі. Майстренко, Шлях, Москва, 
1917, УПІ, 58. 

Гоструха, хи, воструха. 

Государсьний, государственннй. 
А де були степи добрі, то усі вже 
панські, а де кучурганські, то всі 
государські. Зварницкій, Малорос- 
сійскія народння пісни, Екате- 
ринославь, 1906, 679, также 635. 

Готовйзна, ни, чистогань, гото¬ 
вім деньги. С. Остаповка, Полт. г., 
Мирг. у.; тоже вь Літописи Ве- 
лички, Кіевь, 1864, ІУ, 32. 

Готовість, ти, готовность. 

Готунок, ку, готовеє средство. 
Пропасниць єсть 77, на кооюну віру по 
га(о,тунку. С Колоденка, Волнн. г., 
Ровенск. у. Малинка, Сборникь ма¬ 
теріалові, Черниговь, 1902, 223. 

Гоц, ца, водопадь. (гуцул.). Люті 
габи збили Марічку з ніг, кинули 
потім на гоц і понесли поміж скелі 

в долину. Коцюбинський, Тіні забу¬ 
тих предків, Спб—Львів, 1913, 36. 

Гоцати, вибивать, сильно сту¬ 
пать. Чуєте, як Шепотун з своїм 
сином гоцає на току цепами? Ото 
уже почав молотити жито. С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Гоцоньки, нар., умен. оть слова 
„гоц". На роботу йти нема часу, а 
зуби щирити гпа гоцоньки вибивати, 
то хоч з самого ранку до пізнеї ночі. 
3. Левицька, При битій дорозі, 
Київ, 1912, 55. 

Гошкодеря, рі...(?) М. Потоки, 
Полт. г., Крем. у. 

Гоющий, заживляющій. Достав 
він (Іван Царевич) води цілющої і 
гоющої, сів на коня і покрився од 
тих гор. Волнн. г., Засл. у. 

Граббстати, грабить, забирать. 
Хе/ Дивитись, як вони (багачи) граба¬ 
стають усе у свої руки! Маяк, 1914, 
№ 6, 5. 

Грабіж, жу, конфискація имуіце- 
ства крестьянь за недоимки пода¬ 
тей. Любавскій, Областное діленіе, 
Москва, 1893, 471. 

Грабіжливий, грабительскій. Нім¬ 
ці—то народ грабіжливий із—прежда 
віків. С. Бузовка, Екат. г., Новом. у. 

Грабіжний, награбленннй. Все 
вншепиеанное грабижное інаграб- 
ленное) ими оть нихь отобраль. 
Зварницкій, Источ. для ист. зал. 
коз., II, 1602. 

Грабіжниця, ці, грабительница. 
Промінь, Москва, 1917, V—УІ, 3. 

Грббний, грабительскій. Руці 
наші 'грабні:що ми очима заідрем, дак 
руцами й загребем. Сперанскій, Южно- 
русская пісня, Кіевь, 1904, ЗО. 

Грабнйк, нй, грабишіпкь, місто, 
гді растеть грабь. С. Славута, 
Волнн. г.. Засч. у. 

Грабовйці, вйць, время уборки 
сіна. Де це ви були?—На грабовицязг. 
у пана сіно грамадили. С. Чанлпнка, 
Екатер. г., Новом. у. 



Грабовицький—Грассовати. 159 

Грабовицький, относящійся кь 
„грабовпцям", т. е. ко времени 
у.'илі ;т сіна. Це все грабовим,Ь'і 
піпіі. Таль же. 

Граббвкик, на, граоитель.Величко, 
Літопксь, Кіевь, 1848, І, 348. 

Грабьїта, бьят, небольшія грабли. 
Латі гребці з грабьятоми, ажировські 
з байстрятами. Грабовпцька пісня. 
0. чаплпнка, Екатер. г., Новом. у. 

Грабйккз, ки, дечь трефа. Вона, 
можна сказати, зросла при молодій 
гробниці і має досконале виховання. 
Л. Українка, Твори, І, 154. 

Граділь. лп, та масть плуга, ка¬ 
кою онь приціпляется до „колісні". 
Філолоґіч! Збірник памяти К. Ми- 
хальчука, Київ, 1915, 144. 

Градка, ки, см. слово: „грядка" 
і „грядки". 

Гррдова середа, градовая среда, 
день’ 2.;-го мая. Труди О-ва изслід. 
ВОЛННИ, 1909, У, 5. 

Граікдз, д:з, високій досчатнй 
заборь сь крншей, замнкающій 
дворь сь парадной сторони. Вол. г. 

Грайливість, ти, игрпвость, пере¬ 
ливи, пгра світа. Заказаний Ц Київ, 
я блукаю по зелених кучерявих, шо- 
потлиьих ею вулицях... Ніде немає 
гнаної легка ої чепурпоспт, природної 
охай пости, таи.твослт. Винничеико, 
ЛНВ, Київ.* 1917, II—Ш, 200. 

Грайлйво, нар., запгрнвая Япро- 
біцо навіть усміхнутись грайливо, а 
Шапочка пильно дивитця вперед. Тамь 
же, 204. 

Грбкнути, крикнуть, гаркнуть. 
Гетьте відціль/ Гракгіула вогіа на 
дітей, аж ті й не ворохнулись. Нова 
Рада, Київ, 1908, 860. 

Грбгдаркз, ки, тоже, что гамірка, 
т. е. нижняя, вставная желізная 
ручка бь ботьшой пилі, которою 
пильщики раснпливаюіь на доски 
дерево. Батуринь, Черниг. г. 

Грбніозд, ду, безпорядокь, не 
суразица. Пертих спів перелякались, 
глгого грампзду з переполоху оісахалиеь. 
Вублеії, Вхідчини, 1870, 143. 

Грамотний, оть слова грамота, 
т. е. грамата (царская). Нам ніякой 
ні словесной (на словахь), а ні 
грамотной (черезь грамату) не било 
отповйди. Зварницкій, Источ. для 
ист. зап. коз., 1903, І, 970. 

Грамотюк, кб, составитель грам- 
матики. Харьковь, М. Лободовскій. 

Грамотюка, ки, большой грамо- 
тей. З Горгія добрий грамотюка, бо 
три роки у школі вчився. С. Марто- 
вая, Харьк. г., Волч. у. М. Лобо¬ 
довскій. 

Грамотяка, ки, большой грамотей. 
Читає: паче шовком вишиває. Та так 
же ж браво! Не то що наші грамо- 
тяки/ Промінь, Москва, 1917, 
УІІ-УШ, 19. 

Грбнець, ця, игрокь. Які гранці, 
такі й танці. Народи, поговорка. 
С. Минулими, Кіевск. г.; также 
Маяк, 1914, № 21, 15. 

Гранйтовий, гранитннй. Уманець, 
Тарас Бульба, Одеса, 1910, 66. 

Грант, та, грань, межа. Де є той 
резервуар, з якого вигпікають •иупгтя, 
і хто сгпоггпь у грантів їх? Винни- 
ЧЄНКО, Промінь, 1917, № 1—2, стр. 8. 

Гранушна, ки, глиняная форма 
для тіє ї а. Кустарньте промисли 
вь Кіевской г., 1912, 11. 

Гранена, нлти. маленькій граф- 
скій ребенокь. С. Веселое, Тавр, г., 
Мелитоп. у. 

Грапйня, ні, сабств. имя Агра- 
фена. Слухайте сюди, Грапйня Іва- 
новно, гцо я вам скажу. Сі. Старо- 
Салтовь, Харьк. г., Волч. у. 

Грапович, ча, синь графа. С. Мй- 
куличи, Кіевск. у. 

Грассбція, ції, гарцованье, раз- 
гуливанье, разьіздн. Зварницкій, 
Источ. для ист. зап. коз., 1903,1, 504, 

Грассовбти, гардовать, разгули- 
вать, разьізжать. Грассовалисмо 
вь землі той непріятелекой без¬ 
печне и з одваг то нашого здорозья. 
Зварнпццін, тамь-же, 504. 



160 Грати—Гребом. 

Гріти, спариваться. Селезень та 
качка грають уже давно, треба гніздо 
лаштувати та крашанки підсипати 
під качку. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Грітоньки, уменьш. огь слова 
„гратися", дітское. С. Михиринци, 
Волнн. г., Солнцевка, Харьк. у. 

Графівна, ни, дочь графа. Рідний 
Край, 19С9, № 38, 9. 

Гребельне мйто, мито или пош- 
лина, взимавшаяся при пропускі 
судові) черезт> мельничння плотинн 
и загородки, черезі> „греблі", т. е. 
плотинн. Любавскій, Областное да¬ 
леніє, М., 1893, 792, 793; Литовско- 
русскій сеймі>, 1901, 650. 

Гребеністий, украшенннй греб- 
немг. Ви кури, кураіиечки, чубура- 
гиечки, чорненькі, біленькі, гребеиа- 
стенькі. Літопись В Катерин ослав- 
ской ученой архивной коммиссіи, 
IX, 63. Гребенястий, тоясе. Сл. Мир¬ 
товая, Харьк. г., Волч. у. 

Гребениця, ці, работница, сгреба- 
гощая ві) полі сіно. І. Нечуй-Ле- 
віціпий, Грам, укр яз., 1914,1,14. 

Гребенщйа, ні, теж жидовнйк, або 
бісерний кущ, боже дерево, Татагіх 
§а11іса; уксусник. на, Шшз іурЬіпа. 
ІІІаповал, ІГро ліс, Київ, 1909, 17. 

Гребень, ня, одна изт> болізней 
у лошади. Ом. слово „накостник". 

Гребешин, ка, гребешокі). Він 
оце прокішетця уранці (запорожець), 
зараз умиетця, розчеше собі чуприну 
гребегигіком, далі помолитця Вогу. 
С. Капуливка, Екатер. у. 

Гребінна, ки, вода, оставшаяся 
на самомі) дні кадкн. Ото вода тая 
зветця гребінкою, бо як набірати воду, 
то кружка гребе дно. Ганно, гіди гю 
воду, бо в діжку уже гребінка впала, 
нема чого папитьця. Батуринт>, 
Черниг. г. 

Гребінцевий, гребеночннй. 
Гребінчик, ка, роді> разрисовки 

на глиняной посуді. Заріцкій, Гон¬ 
чарний промнселт> вт> Полтав. г., 
1894, 64. 

Гребінщик, ка, мастері,, ділаю- 
щій деревянння гребенки для про- 
дажи. Батурині), Черниг. г. 

Грббінь білий, болізнь у курт>, 
состоящая ві> томі>, что гребень 
птици покрнвается густою білова- 
тою пнлью и кажется какі> будто 
напудренннмі). Херсонскій кален¬ 
даря на 1871 г. Раевскаго, 141. 
Тоже м. Котовка, Екат. г., Новом. у. 

Гребіньці, ців, родь вишивки. 
Кустарнне промисли Подольск. г., 
Кіев-ь, 1916, 319. 

Гребінястий, гребневидннй. 
гребнеобразннй. 

Гребішок, ні, растеніе, Сеіозіа 
сгізіаіа Б. 

Греблевий, плотинннй. Було у 
багача два млини греблевих... ІІде на¬ 
зад до греблевого млини. Кіевская 
Старина, 1904, май, 346, 360. 

Гребло, лі. 1) Деревинная лопа¬ 
точка, ровная палочка, или же 
гладкая дощечка, которнми обнчно 
сгребають сі> мірки зерно, на- 
бранное ві) мірку, ві> уровень 
краевг мірки, при пріемкі зерно¬ 
вого хліба пшеуііателемі) у про- 
давца. Внраженіе „міркаїпід гре¬ 
бло" - извістно повсемістно на 
Украйні. „А що мірка буде у вас 
з верхом, чи під гребло “Р^М. 'Котовка, 
Екатер. г., Новом. у. 2) Лопата. 
Коваль получаегь „на железа, узь- 
денницн, гребла, попонки, кугли" 
на 80 жеребцові> по 64 копи на два 
года. Лаппо, Великое княжество 
литовское, Спб, 1901, І, 365. 

Греблянка, ки, баба, що ходе по 
греблях та продає горілку мирош- 
никам та завізникам. Каша уже 
готова?—Готова! А ну ?лишень ви¬ 
скочіть на кганок гпа подивітця, чи 
не видко там греблппки з горілкою. 
Батурині), Черниг. г.( Конотоп.- у. 

Г р Є б о м, гребясь, нарічіе отт> 
слова трести. Усі гребом ускочили 
на баштан. Д. Бодаковка, П<»лт. г., 
Мврг. у. 



Гребтися—Гривиця. 161 

Гребтйся, стараться сділать что, 
подлаживнться. стремиться, тя- 
Нуться Я од нею обступаюсь геть, 
а він гребетця, щоб ударити мене по 
яці, або за чуба вхопити... Я гребусь, 
,/іоб швидче додому, а він зостаетця 
ночувати, бо уже пізно. Сл. Марто- 
вая, Харьк. г., Волч. у. М. Ло- 
бодовскій. Він усе гребетця до панів. 
Д. Богодарь, Екатер. г., Алекс. у. 

Гребщйк, кй, гребець. Д. Бого¬ 
дарь, Екатер. г., Алекс. у. 

Гремітка, ки, о динь изь инстру- 
ментовь богомаза, представляющій 
собой деревинную, около хи арш. 
палочку, вь виді „разколючки", 
куда вставляють хвостикь сибир- 
ской білки, распущенннй на подо- 
біе віера, для схватнванія золота 
сь кожанои подушечки и нак ладки 
его на рамку. С. Новий Кодакь, 
Екатерин. у. 

Гремпля, лі, иначе згребло, ла, 
саморучка, ки, ткадкое орудіе, руч- 
ной і-ребень для расчески шерсти, 
представляющій собою деревинную, 
четнреугольную дощечку, густо 
унизанцую короткими стальними 
иглами и снабженную рукояткою. 
Кустарние промисли Подольск. г., 
Кіевь 1916, 128, 142. Кустарная 
промншленность вь Кіевской губ., 
1912, 227. 

Грепнутися, упасть, удариться. 
Бахмет застогнав, грепнувся об землю. 
0. Островський, Данило Нечай, 
Харьків, 1914, 15. 

Грецюватмй, оть слова „грець", 
параличь. Грецювата вівця. X. Кон¬ 
сулові, Херс. у. 

Грецяка, ки, увеличит. оть слова 
„грець", апоплексическій ударь, 
постріль. А щоб тебе грецяка взяв! 
С. Кулебивка, Екатер. г., Новом. у. 

Гречечка, гречка, ки, родь узора 
на ткани. Кустарная промншлен¬ 
ность вь Кіевской г,, 1912, 236, 277. 
Рисунокь на полотняной внбойкі. 
М. Петриковка, Екат. г., Новом. у., 

Греччина, ни, Греція. Кримський, 
Бейрутські оповід., Київ, 1906, 34. 

Гречка, ки, родь танца вь шесть 
парь „дівчат і хлопців", М. Дом- 
бровица, Волнн. г., Ровен. у. 

Гречковйй, гречкове просо, просо, 
посіянное на „гречищі", т. е. на 
полі, гді била раньше посіяна и 
снята „гречка". Кіевская Старина, 
1903, марть, 367. 

Гречкосійка, ки, зпитеть кь соб. 
имени Лукерья, Лукерья-гречко- 
сійка, день 13 мая, когда произво- 
дится первая сійба „гречки маівки“ 
для цвіту на поживу пчеламь. 
Максимовичь, Собраніе сочинеяій, 
Кіевь, 1877, II, 498. 

Гречкосійство, ва, землепашество. 
Село, 1910, № 31, стр. 6. 

Гречна, ні, греки (собирательно). 
А гречні на цей собор понаїхало, як 
хмари. С. Біленькое, Екатер. у. 

Грещина, ни, греческій язнкь. 
Кримський, Повістки і ескізи, Ко¬ 
ломия І Львів, 1895, 78. 

Грибарь, ря, собиратель грибовь. 
Грибастий, грибовидний. 
Грибнйця, ці, сіроватая земля 

сь зародишами грибовь, на кото- 
рой обнчно растуть печерпцн и 
которую внкапнвагогь для пере- 
носа ея вь огородь или садь для 
развода на ней печериць. Сл. Бор¬ 
щевая, Харьк. р. 

Грибовйк, нй, одна изь болізаей 
у лошади, происходящая оть не- 
умілаго „халащення" жеребцовь, 
когда на обрізанномь конці, гді 
висіли ядра, появляется опухоль, 
которая и назнвается „грибовик". 
Корольов, Ветеринарні поради, Спб, 
1908, І, 47. 

Гриви, ви, бахрома, которою об¬ 
пій ваютея концн нлахоть. Кіевская 
Старина, 1902, октябрь, 84. 

Гривиця, ці, узкая иотносительно 
епокойная полоса води мезкду силь¬ 
ними волнами вь рікі. Добре 
ти, лоцмане, проскочив дубом між 
бурхливими хвилями порога.—Еге о;с, 
я направив дуби гривицею, через те 
так гарно і проскочив і не захлюпнув 
ніде води. С. Лоцм. Каменка, Ек. у. 

11 
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Григот&ти, гоготать. Риплять наші 
щогли і вітер григоче, вітрила напру 
жились білі. Старицький, Поезії 
Київ, 1908, 275. 

Гридко, ка, собст. имя Григорій, 
Вольш. г. 

Грйдня, ні, комната при панскомь 
домі для домашней прислуги. 
О. Левпцький, Волинські оповідан¬ 
ня, 1914, 9. 

Гризення, ння, угрнзеніе. Гри- 
зення сумнення, угрнзеніе сові¬ 
сти. Радивиловскій, Вінець Хри- 
стовь, Кіевь. 1688, 206, 411. 

Гркзій, зія, бранливнй человікь. 
Той гризій хоч кого, то допече. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Грйзник, ки, растеніе, Негпіагіа 
іпсаіа, Пачоскііі, Опясаніе раети- 
'іельности Херсон. Г., 1917, II, 47. 

Гризовйще, ща, увеличительное 
отії слова „грвзь". Гризь, гргізовище, 
лом, ломовище, у тебе девьять зубів 
у роті, а у мене дванадцять. Молитва 
од гризі. С. Хандаліевка, Екат. г., 
Павлоград, уіз., баба Капетелина 
Педаченчкха. 

Гризяйвий, ссорливнй, вздоркнй. 
Твоя жінка така гризлива. Трудн 
Общества изслідователей Волнни, 
1909, V, 31. Дурна тащей гризлива 
жінка. Тиміш Хмельниченко Рого¬ 
вої, Київ, 1913, 93. 

Грймнутися, упасть сильно. О, як 
я грпмнулась добре! Аж коліно збила! 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у., 
М. Лободовскій. 

Гринашко, ка, соб. имя Григорій. 
С. Володарка, Кіевск. г., Звен. у. 

Гринчук, на, умен. оть соб. имени 
Григорій. С. Мануиловка, Полт. г., 
Кременя, у. 

Грйпа, пи, соб. имя Агриппина- 
Л. Українка, Твори, І, 187. 

Грис, су, внсівки. Щоб втихо¬ 
мирити болі і кольки у животі, для 
того можна нагрігпи у печі гриву 
(висівок), або полови, або тирси, на¬ 
сипати в яку торбину, класти до 
живота. М. Левицький, Лікарські 

поради, Спб, 1913, 61. Вь Словарі 
Гринченка „грисяк", родь хліба, І, 
326; слідовало бн сказать точніе: 
„хлібі» изь внсівокь". 

Грйцик, ка, какая-то полевая 
птичка. Грицик вибіг на дорогу, пере- 
біраючи своїми тон>сінькггми ніжками, 
кивнув хвостиком, радісно цівікнув і 
заховався у ячмінь. Яспнський, Роз¬ 
вага, Київ, 1908, І, 367. 

Грицюв&тий, грицювата вівця— 
це така вівця, що як ходе, то робе 
круг; не то, що вона крути і ця сама 
коло себе, а ходе бокомь і робе 
круг, так, як би стояв дуже здо¬ 
ровий пень, і вона б обходила ок¬ 
руг того пенька, ото і зветця у нас 
грицювата вівця. И сімнадцять год 
чабанував, то оту овечу хворобу добре 
знаю. Ти її, гпу вівцю, туди, а вона 
гіе туди. Дід Нечіпор Гаркуша, 
О. Фаліевка, Херсон, у. 

Гришпак, кй, овчинно-тулупннй 
гребекь, инструменть вь виді же- 
лізноіі руки сь пятью пальцами- 
иглами, согнутнми полукругомь 
для очистки волось, шкурн оть 
грязи. Кустарнне промнслн По- 
дольской г, Кіевь, 1916, 367. 

Грйшпан, ка, такь назнвается 
краска мідянка у крестьянскаго 
населеній Нодольской г. Скаржин- 
ская, Онисаніе народннхь писанокь, 
1899,1, 57. Гришлан, або мідна іржа, 
мідная ржа, сибирка. Вікул, Ро- 
сійсько-украінеький Словник, Га- 
дяч, 1918, 18. 

Грйще, ща, місто для муштру¬ 
вання козаковь. Кіев. г., Канев. у. 
Стебливь. І. Нечуй-Левіцький, 
Грам. укр. яз., 1914, І, 22. 

Грілка, ки, грілка. Іване, а де ж 
наша грілка?—Та тут же таки, 
у шахві. С. Шульговка, Екатер. г., 
Новом. у. 

ГріМЛІЧИЙ, гремящій. Трівога зро¬ 
стала, збіралась круг них, немов грі¬ 
млячий газ. Коцюбинський, Дебют, 
Спб—Львів, 43. 
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Грімовесенький, умен. оть слова 
.громовий". Йде дощик грімовесенький 
■•а мій садок зеленесенікий. Из'ь на¬ 
родною украпнской пісни. М. Ло- 
бодовскій. 

Грімота, ти, гремінье. Стариць- 
кий, Поезії, Київ, 1908, 277. 

Гріх, ха, сношеніе мужчини сь 
женщаной. Зараза сіфілісу входить 
у тіло здорової людини через ранку, 
або виразку на шкурі, або слизниці, 
як то кажуть через „іріх“ і цей спо¬ 
сіб зараження називавшая половим. 
М. Левицький, Лікарські поради, 
Спб, 1913, 149. Ми з жінкою уже 
більш десяти год, як перестали ро- 
бигпи гріх. С. Солнцевка, Харьк. у. 
Як зробе чоловік з жінкою гріх під 
велике свято, то народитця велика 
каліка. Д. Богодарь, Вкатерин. г., 
Алексан. у. 

ГрІХОДІЙНИЙ, гріходійннй. Чмок¬ 
нула й я гріходійпа, в білу рученьку 
твою {чернички). Старицький, Поезії, 
Київ, 1908, 406. 

Гріхолюбний, любящій гріхь. 
Гріхолюбна воля. Молитвиник для 
молодіжи, Львів, 1913, 53. 

Г рішення, ння, грішеніе. Ради- 
виловскій, Вінець Христовь, Кіевь, 
1688, 457. 

Грішне тіло, ла, половой органе. 
Ховай, ховай грішне тіло! С. Солн¬ 
цевка, Харьк. у. Также: Адаменко, 
Медицинський словничок, Могилев, 
1917, 12. 

Гробйч, чй, гробокопатель. По- 
койнгіку колгісь становили у голови й 
штовх горілки, — гробачі находили. 
Харьковскій Сборникь,і895, IX, 313. 
Гробачновий.принадлежащій „гро¬ 

баку", червяку, червяковнй. Мале 
та розумне, Спб, 1905, 49. 

Гробовйско, на, гробг. Радиви- 
ЛОВСКІЙ, ВІНеЦЬ ХрИСТОВЬ, ІСІЄВЬ, 
1688, 139. 

Гробовйця, ці, могила. Бідкіль, 
серце, виглядати, чи з раннеї косовиці, 
чи з пгзнеі гробовиці. Нзродня пісня, 
х. Гавриловка, Екатер. г., Новом. у. 

Грогот&ти. гоготать. Тож не грім 
у степу грогоче, то ж не хмара світ 
закрила, то ж татар велика сила 
козаченьків обступила. Сперанскій, 
Южно-русская пісня, Кіевь, 1904, 3. 

Грод, да, гродскій судь. Літо- 
пись Самовидца, Кіев’Ь, 1878, 379. 

Грозбй, бй, угроза. Радивилов- 
скій, Вінець Христовь, Кіевь, 471. 

Грознйй, грозовой. Учора грозна 
ніч була. Цілісеньку ніч грім вигрем- 
ляв без у гаву. Сл. Мартевая, Харь- 
ковской г., Волчан. у., М. Лободов- 
скій. 

Громіда, ди, очень рослий чело- 
вікь, великань. Ви бачили лоцмана 
Бойченка?—Ні, не бачив. То громада, 
еелеть. Лоцмаиская Каменка, Ека- 
терин. уізда. 

Громадільниця, ці, сгребальщица 
граблями. Рильський, Про херсон¬ 
ські заробітки, Київ, 1904, 20. 

Громів—свинй, ні, родь дітской 
игрушки. Кіевская Старина, 1904, 
іюль—августь, 76. 

Громбґа, ґи, огромнаго роста 
человікь, великань. С. Вознесенка, 
Екатер. г., Алекс. 

Громічати, греміть. А це вам 
нічого, що там так посудом громі- 
чать9—Ні, байдуже. Кіевск. г. 

Громнйця, ці, свіча „чистаго 
четверга"; заженная во время гро¬ 
зи, она предохраняеть, по віро- 
ванію народа, оть удара грома. 
ПодОл. г., Скаржинская, Описаніе 
народннхь писанокь, 1899, І, 52. 

Громове, нар., громомь. їм з неба 
і Бог наказав неодмігшо, громове, аби 
працювали на паньство. Старицькнй, 
Поезії, Київ, 1908, 103. 

Громовйй, Грозний, строгій. Наш 
дід був громовий: бго усі тут і боя¬ 
лись і поважали; тоді, як вій був за 
старшину, недоїмок ніяких гіе було. 
С. Звонецкое, Екатер. у. 

Громовйк, на, родь растепія, то- 
же, что „краснокорінь", ЕеЬіит 
Опозта. С. Звонецкое, Екаїер. у. 
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Громобйнний, злектрическій 
громовипне світло, злектрическое 
освіщеніе. А. Тееленко, 3 книги 
життя, Київ, 1912, 89. Загірня, Під 
землею, Спб, 1905, 56. 

Гроиозвід, ду, громоотвод'ь. 
Громоздуватися, произво- 

дить стукь, шумь ^возиться. Годі 
тобі іромоздуватгісь! Йди вже обідати! 
Та пе громоздуйся, а то й не засну 
через тебе! Харьк. г., Волч. у. 
М. Лободовекій. 

Громоздючий, суетливнй, безала- 
беряьш, сварливнй. Семен, якпьяний, 
громоздючий чоловік: і сваритця з 
усіма, і чтляєтся до людей, і тов- 
четця по хагпі. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у. М. Лободовекій. 

Громсодвод, да, громоотводь, В 
городах роблягпь гпакі громоодводи, що 
од вод ять блискавку в землю без усякої 
шкоди за для хат. Промінь, Київ, 
1907, 50. Также: Сірий, Про світ 
Божий, Київ, 1908, 101. 

Громостяг, гу, громоотвод'ь. 
Грохот, та, приборь изь двухь 

деревянннх'ь рамь, вставленньгхь 
одна вь другую и переплетеннхь 
діагональю тонкими веревочками 
для очистки рнбьей икрн. Маріу¬ 
поль, Екатер. г. 

Грохонути, сильно грохнуть. Оце 
так грохонуло, аж вікна забряжчали 
і земля уся затрусилась/ Сказано 
бнло 22 марта 1918 года вь г. Ека- 
теринославі послі страшнаго вн- 
стріла изь пушки, направленнаго 
изь за Дніпра на городь больше- 
виками и анархистами. 

Гроші плоскі (?) і гроші вузькі (?)* 
Мають намь давати сь трехь во- 
локь на годь по золотому черле- 
ному, або по полукопью и по шести 
грошей ПЛОСКИХ!». Корчму король 
продаль жидамь на три года за 
360 копт». Гроши на узкуго личбу, 
вузькі гроши. Любавскій, Областное 
ДІЛЄНІЄ. М., 1893, 500, 514, 658, 682. 

Гроши, деньги, з гроша, за день- 
ги, платно. Літопись Самовидця, 
Кіевь, 1878, 37■,>. 

Грошина тягти, родь игрьі или 
забавн у галичан!» и гуцуловт» 
„на посіджінні" у тіла покойника. 
Ентоґрафічний Збірник, Львів, 1912, 
242. 

Грошйща, ШЙЩ, У его е великі 
грошища, а це він тільки удає, буцім¬ 
то невеликі. Солонеє, Екатер. у 

Грошовйтість, ти, денежность. 
Мицюк, Переселення в Західний 
Сібір, Київ, 1909, 41. 

Грошовнйк, на (?). А которнй різ¬ 
ник!» колко убьеть бндла на про¬ 
дажу, от!» кождого маеть давати 
на державцу по грошовнику мяса. 
Любавскій, Областное діленіе... 
М., 1893, прилож., № 47. 

Грошолюбство, ва, любовь кт> 
деньгамт». Співали вонгі (трубадури) 
про сгпанов'їще вбогих, про гіеправду 
багагпгіх, про грошолюбство католи¬ 
цьких ксендзів Русова і Вовк, Серед 
виноградарів південної Франції, 
Спб, 1905, 41. 

Грубий, большой, великій. Та він 
так собі грубий, сказати, исмалгій, 
здоровий чоловік. Д. Весело-Ивановка, 
Екатер_ г.. Верхи, у. 

Грубиян, на, грубіян!». Требник!» 
Петра Могилн, Кіевт», 1646, пред- 
мова. 5. 

Гругбка, ки, родь растенія. Д. Ла- 
шанувка, Волнн. г., Засл. у. 

Грубко, нар., грубо. Як там 
грубко шо-небудь скаже,—вилає та й 
шелесне. Кіевская Старина, 1904, 
ноябрь, 253. 

Грубник, ка, сказочннй герой, у 
котораго еннт» Печера. Изт> ска- 
зокт» сліпого баяна вомн Проворн, 
д. Богодарт», Екатер. г., Алекс. у. 

Грубостебельний, толстостебель- 
ннй. В наїдку ті трави (в Сібірі) 
нетрівні... Сіно з гпаких грубостебель- 
них трав виходе погане і з его одходе 
сила зїддя. Мицюк, Про переселення 
на Амур та в Усурійський край, 
Київ, 1908, 6, 

Грубошкірий, толстошкурнй. 
Рудницький, Коротка ґеоґрафія 
України, Київ—Львів, 1910, 147. 
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Груда, дй, болізнь у лошади, 
шолуїь подь мичками; то-же, что 
„мокрець". Корольов, Ветеринарні 
поради, Спб, 1910, III, 17, 18. Засів, 
1912, № 8, стр. 76. 

Грудай, дай, человікь сь бсль- 
шой грудью, сильннй, могучій. 
Кубань. 

Грудйстий, иміющій большую 
грудь; грудастий косарь, грудаста 
дівчгіна, грудаста молодиця. С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Грудашник, ка, растеніе, Маїуа 
сгізра. 

Груддя, ддя, груднина. Як найму 
я стрільця та й встрелю горобця 
та й з того горобця трої салів на¬ 
солю... гпа продам я груддя гпа куплю 
я блюддя. Дітская пісня, Харьк. г., 
Куп. у Зтнографическое Обозрініе, 
1897, XXXII, 62. 

Груднйна, ни, грудная часть 
туши. С. Солнцевка, Харьк. у.; 
тоже Куп. у. 

Грудниця, ці, воспаленіе грудной 
железн (тавШлз), соединенное сь 
изьявленіями, ссадинами и трещи- 
ками грудного соска. Полт. г., 
Милорадовичь, Кіевская Старина, | 
іюль—августь, 58. 

Груднйк, на, нагрудникь. 

Грудобій, глнбодробь. А. Гур- 
томь, Словарь русско-галицкій, 
Віна, 1896, І, 150. 

Грудці курячі, одна изь болізней 
У маленькихь дітей. Задбра, У ди- | 
тини головка болить—у матері 
серце, Спб, 1905, 22. 

Грузило, ла, здоровий, окорен¬ 
куватий плечистий мужчина. Хто 
то такий?—Та той грузило Грицько 
Тсва. С. Юкаковка, Харьк. г., Сум. у. 

Грузйетий, тяжелнй, грузний. 
Е, ця скриня грузиста. С. Кулебивка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Грузівка, ки, риболовний сна- 
рядь, состоящій изь тонкой хворо¬ 
стини, кь которой привязнвается 

длинная шворка, на шворку навя- 
знваются нісколько рнболовннхь 
крючковь сь надітими на нихь 
червяками или комками густо сва- 
ренной каши, а на самую хворо¬ 
стину навішивается звонокь. Хво¬ 
ростина (удлшце) втнкается кон- 
цомь вь дно ріки, недалеко оть бе¬ 
рега, а шворка сь крючками опуска- 
ется вь воду. Звонокь даеть знать 
риболову о попавшейся на крючокь 
рибі. ТЇовеемістння придніпров- 
скія селенія, Екатерин. губ. 

Грузія, зії, топкое місто, глибо¬ 
кая грязь, топь. По луках тепер, 
після повіді, скрізь грузія. С. Марто- 
вая, Харьк. губ., Волч. у, М. Лобо- 
довскіп. 

Грузкй, кі'в, глинянне, продол- 
говатне, со сквозннми дирочками 
шарики, для навішивакія на рьт- 
боловння сітп и для хода черезь 
нихь сітей по самому дну ріки. 
Хлопці, більше чіпляйте на невід 
грузків, щоб дужче тягло его на дно 
річки гпа щоб він гцільпійіье йшов по 
дну, а то риба гіроскакуе по гіід не¬ 
водом. С. Сулицко-Лцманское, Ека- 
тервн. у. 

Грузовоз, за, грузовозь. Хто ж 
его батььо був?—Простісенький му¬ 
жик, грузовоз, возив у Бердянці груз 
од пристані у город і з городл до 
пристані. С. Иетровское, Екатер. г.. 
Мар. у. 

Грузчйк, гружчйн, кй, Мені треба 
не меньте, ягс три грузчики. Алешки, 
Таврич. губ., Дніпр, у. Вийшовши 
з тюрми, він вештався там меж 
гружчикамп і за якісь-гпо папери по¬ 
пав на три роки в Сібір. Осадчі к, 
На грані XX століття, Київ, 1911, 
148. 

Гру ля, лі, картофель. Дубняк, 
Російсько-український Словничок, 
Кобеляки, 1917, 15. 

Грумнйця, ці, свічка, зажигаемая 
во время грози, которой придаеть 
крестьянское населеніе особенную 
силу и значеніе. Етноґрафічний 
Збірник, Львів, 1912, 384. 
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Грунтовний, •еввватвльнвй. Грун¬ 
товні заоговіді Божі. Освященний 
всеукраїнський Собор, Київ, 1918, 
28 іюня—11 іюля. 

Гручол, лу, яселеіа. Ддг» сиоеобу 
уживають дужо чаежо ще при пер¬ 
вістках, щоб вироблювати молочний 
гручол (жельозу). „Село", 1910, №42, 
стр. 8. 

Грушанка, ки, родь лісной ра- 
стительности (Рігоіа гоіипсШоІіа). 
Пачоскій, Опнеаніе рас-тительности 
Херсон, г.. Херсонь, 1915, ЗО; Харь- 
ковскій Сборникь, 1894, VIII, 66. 

Грушка, ки. 1) Родь вишивки. 
Кустарная промшпленноеть вь Кі- 
евской г., 1912, 232. 2) Родь игрн 
или забавн у галичань на „посід- 
жінні" у тіла покойника. Етноґра- 
фічний Збірник, Львів, 1912, 266. 

Грушки, ок, родь узора на пас- 
хальной писанкі. Скаржинская, 
Описаніе народннхь писанокь, 1899, 
І, 133. 

Грушківка, ки, о динь изь сортові 
яблокь. Чикаленко, Розмова про 
еельське хазяйство, Спб, 1903, V, 71. 

Грушков&тий, грушовбтий, груше- 
ватнй, поросшій дикими грушами. 
Трушковата балка, груиюватий виба¬ 
лок. С. Капуливка, Екатер. у. 

Грущатий, похожій на грушу 
Боно неначе грущате, • проте хто 
ого знав. Д. Архангельская, Екат. у. 

Грюкалка, ки, сильно стучащая- 
Ой на юрі коморл втояла, шамарка> 
грюкалка. Гнідичь, Матеріали по 
народной словесности, внп. II, ч. II, 
Полтава, 1915, 282. 

Грюч&ти, стучать, грюкотать. 1 
найшла ніч уже, коли стучить і ірю- 
чтпь коло хати. Милорадовичь, 
Труди Полтавской архивной комис- 
сіи, 1914, XI, 83. 

Грядка, ки, долгое дишло при 
„ралі"; вь огороді обозначенное 
бороздою місто, гді сіють лукь 
или другое что. Філологічний Збір¬ 
ник памяти К. Михальчука, Київ, 
1915, 144. 

Грядки, дбк, „грядки" вь саняхь, 
тоже, что вь возу „полудрабки"; 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у., 
М. Лободовскій. 

Грядовйна, ни, місто, гді діла- 
ются грядки для огородннхь ово- 
щей. А що ж, у вас і земля є? —Де 
там земля! @сть тільки двір та гря- 
довина коло двору садити капусту 
то що, а степу нема. Білики, ІІолт. 
губ., Кобол, у. 

Грядовйна, нй, овощи грядковой 
посадки. Грядовйна цієї весни дуже 
гарна: пройшов дощик зразу після Ве¬ 
ликодня, то вона добре і взялась. 
Д. Богодарь, Екат. г., Алекс. у. 

Грякнути, громко крикнуть. Би 
сами видумали одгадать? (питає гене¬ 
ралів царь). Вони усі од-разу так і 
грякнули: „Сами, Ваше Велгічество". 
Воронеж, г., Зтяографическое Обе¬ 
ріте, Москва, 1896, XXXI, 7. 

Грянйчити, сердиться, гніватіея. 
Ти утять, стара собако, запустив 
гсоней у луки? — Чого ви на мене гря- 
ничите? Чого'1 Аж л шкоди вам- нія¬ 
кої не зробив? Д. Бодаковка, Полт. 
г., Мирг. у. 

Грянь, тоже, что грбнь, ні, гра¬ 
нице, межа. Якась чортова дрягіь 
іспортила мені грянь коло рудою Ти- 
моиіа. Гнідичь, Матеріали по на¬ 
родной словесности, Полтава, 1916, 
IV, 106. 

Гу, межд., безпрернвннй, слява- 
ющійся вміеті лай собакь вь нлав- 
няхл. Чую, аж собаки по плавнях 
тільки „гу, гу, гу, гу"... С. Фаліевка, 
Херс. у. 

Губа, би, уста, роть. Бреше він, 
хам, своєю собачою губою! С. Липцн, 
Харьк. у. У нас губого звуть не гпіль- 
ки губу, а ще й рот. Батуринь, Чер- 
ниг. губ. 

Губа листвина, растеніе, настой 
котораго употребляется противь 
лихорадки, припадковь, гемороя и 
разннхь колекь. Харьковскій Сбор- 
никь, 1895, IX, 300. 
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Губ&нь, нй, риба бабець или 
бабка, доііиз. С. Вознесенка, Екат. 
губ., Алекс. у. 

Губернйторівна, ни, дочь губер¬ 
натора. Нечуй-Левіцький, Повісті, 
Київ 1914, IX, 33. 

Губи, губ, складки платна, на¬ 
дай гає мня на голову женщинн. 
Ктевсчая Старина, 1902, окг., 70. 

Губїтельний, губительннй. Пол¬ 
ковник Миргородській (Апостол) кри- 
воприсяоісною душею хитро тій о от 
иебоои ччка (Мазепи) на московскую 
сторону перекинувся и инших за собою 
в тую ж пропасть потяг и здрайцею 
губнгпелшгім отчизнп зостал. Звар- 
нпцкій, Ист. для ист. зап. козаковл>, 
І, 1027. 

Губковатий, губковатнй. Воно 
таке дерево, якесь губкевагпе. Слоб. 
Цвиркунн, Харьк. у. 

Губа :ій, губной. Отой хлопчак 
та як зке ловко грає на губній гар- 
монійцг. С. Колпаковка, Екат. губ., 
Новом. у. 

Губолїп, па, губошлеп'ь. Бранное 
СЛОВО. Чортів губоляп, туди ж таки 
и,ілуватгісь! С. Солнцевка, Хар. у. 

Губешлеп, па, губатнй. Харьк. г., 
Куп. у. Етнографическое Обозрініе, 
1897, XXXII, 77. С. Юнаковка, 
Харт-к. г., Сум. у. 

Губрій, Ії, вітерл>. Бач який 
губрій дме/ Ич як губи розпустив! 
С. Куриловкз, Екат. г., Новом. у. 

Гугбй, гал. куга (?) Миши шаліли, ба¬ 
бин кожух поїли; стали діти кричати: 
чим кожуха, латати? Лубком, лубком, 
гугаеи, щоб не було дюраем. X. Хорскп, 
Минск. г., Мознр. у. 

Губчастий, губчатнй. Довго лежа¬ 
ла в погребі, гпо зробилась уся {дошка) 
губчаста. С. Липіщ, Харьк. у. 

Гугніння, ння, гнусенье. День 
■твій щасливий, Амінів батьку!— 
скрикнув він, поки даючи своє боже¬ 
ственне гугніння. Кримський, Бей¬ 
рутські оповідання, Київ, 1906, 18. 

Г угукати, издавать голосомл» 
„гугу" (о малнхл> дітяхл). їй ввижа¬ 
лося воює навіть, ягс задоволений си¬ 
нок її розкидаетця на білих пелюш¬ 
ках, сміетця, гугукає на всю хату, 
перебирає рученятами, драпає тіоісгса- 
ми. Яновська, Оповідання, Київ, 
1905, 73. 

Гудатарь, ря, гудящій, гудець. 
Ти, голубе—гудатарь, ти брате наш, 
по*о-'атарь, випади нас із хати. Сва- 
дебная пісня. Зтнографнческое 
Обозрініе, Москва, 1893, XII, 35. 

Гуден'і, н іти, утенокл>. Вутка 
йде, гудінягпа веде на холодну водгщю, 
на зелену гправіщю. Український 
етнограф. Збірник, Київ, 1914,1, 96. 

Гудзоватий, длинннй, узловатнй. 
Нош кргіві, голова г-ругла, а мов гуд- 
зовата. (у хворої дитини). Україн¬ 
ський календарь „Час", 1914, IX, 25. 

Гудим, ма, гудильщикл. вл> при- 
ложепіи кл, чоловіку, жуку, болот- 
ной птиці. С. Старий Кодакл, 
Екатер. у. 

Гудій, діл, гудильщикл». Сл. Бор¬ 
щевая, Харьк. у. 

Гудяч, ча, хулитель. То такий 
уже вігі гудяч: ему нічим не вгодпш. 
Сл. Лияцн, Харьк. у. 

Тужавий. 1) Сильний, Е, гпо хло¬ 
пець гужавий, міцнуватий. Вони усі, 
о пі Ткаченкгі, гузюаві. С. Новнй-Ко- 
дакл>, Екатер. у. 2) Твердий, жило- 
ватий. Таке мнясо гужаве, що сю 
ггіяк зубами і не вгризеш. Мирополье, 
Курси, г., Судж. у. 

Гуз, за, узелл> вл> ередині де¬ 
рева. Если вл> ередині „лупана" 
(см. слово „лупате*) нігь „гузів", 
т. е. если <-го слои ровнне и не 
даютл>узловгь,то мастерл. его пріобрі- 
таетл». Алекоандровичл», Кусгаріше 
древодільнне промисли вл> По- 
дольской г., Кіевл, 1916, 114. 

Гузі'вка, ки, хвостець, задняя 
часть 'тіла. С. Володарка, Шев- 
ской г., Звениг. у. 

Гузіновий, хвостцевнй. Тамл>-ясе. 
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Гузнйти, говорить вздорч., врать, 
задаваться. Та ти знаеги, я зроблю 
такою воза, куди тому й майстру 
к лихій годині!—Та ну не гузни! Знаю 
я тебе, задаваку! Павленки, Полт. г. 

Гузни ця, ці, задница. Ох, ти, сгі- 
ну Грицю, подай ти тупицю, надте¬ 
сать тещі прокляту гузницю. Черни- 
говская г. Зтнографичеекое Обо- 
зрініе, Москва, 1892, XII, 178. 

Гузночух, ха, чешущій „гузно", 
отверстіе задницн. С. Хандаліевка, 
Екатер. г., Павл. у. 

Гузняйка, ки, равносильно вели- 
короссійскому слову задница, бран¬ 
неє СЛОВО, Ото ще чортова гузняйка! 
С. Солоное, Екатериносл. у. Также 
Ястребова Малорусскія прозвища 
вч> Хорсонской г., Одесса, 1893, 10. 

Гукавщйна, ни, сильное кри- 
чанье. Трудн общества изслідова- 
телей Волнни, 1914, XII, 216. 

Гулйй, ая, бродяга, бездільникч>. 
Батуринг, Черниг. г. 

Гуле'вйй, гуляющій, неработаю- 
щій (о скоті). Гуле тй скот, скота 
пасущійся вч> степи, свободтшй ота 
работа. Повсемістно вч> Екатерин., 
Херсон, и Таврич. губерніяхть. 

Гулевщина, ни, военное воспи- 
таніе. Кубань. Попка, Черноморскіе 
козакп, Спб, 1858, 142. 

Г ульвісяка, ки, большой гуляка, 
большой повіса. О. Богачка, Полт. г., 
Хор. у. 

Гульлйвий, разгульннй. Ума- 
нець, Тарас Бульба, Одеса, 1910, 13. 

Гу'ля, лі, гулька, ки, лимфати- 
ческія железки у человіка. М. Ле- 
вицький. Лікарські поради, Спб, 
1913, 64, 92, 118, 124, 142. 

Гулявйй, неработающій, молодой 
рогатий скота. Кубань, Кубанскій 
Сборникь, Екатеринодарч», 1904, 
X, 12. 

Гулявнйк, кй, растеніе, 8ізут- 
Ьгіит зорЬіа. Пачоскій, Описаніе 
растительности Херсонок, г., 1917, 
II, 29. 

Гуля й-п6ле, ля, незаселенное, 
пустннное, вольное поле. Екат. г. 
(повсемісгно). 

Гуляти у христарй, побираться, 
просить милостнни. Оті старці 
цілісенький день у христара гуляли. 
Вмісто словч. „Христа ради" гово- 
рята—„христа ра“. С. Тепловка, 
Екатер. г., Верхнедн. у. 

Гулянка, ки, гулевой, нерабочій 
скота. Кубань, Кубанскій Сборникч>, 
Екатеринодарч», 1903, IX, 27. 

Гульби, бів, (всегда во множеств. 
числі), пиршество. За панщини було, 
як обжнивуютця і хліб позвозять, 
тоді нагии пани гульби справляють: 
варять страву, становлять горілку, 
печуть паляниці, і ото усі хуторяне 
до самого вечера пьють, їдять, бала¬ 
кають. Сл. Мартовая, Харьков. г., 
Волчан. у., М. Лободовскій. 

Гульлейко, ка (?), вч> народной 
пісні: Як у саду соловьї ле (возлі) 
гулейка вьютця, єсть і гпгг дураки, 
що за мене бьютця. Гринченко, Зтно- 
графическіе матеріали, Черниговч>, 
1896, II, 212. 

Гультяянко, ка, гуляка, кутило. 
Бони цего гультяянка собі споминали. 
Труди о-ва изслід. Волнни, У, 49. 

Гулявйця, ці, тоже что „гульяв- 
ник" шш жеруха лікарственная, 
растеніе, ЗізутЬгіиш ойісіпаїе. 
Трудн Полтавской архивной комис- 
сіи, 1915, XIII, 252; Словарь русско- 
галицкій, составленннй 4. Гуртомч», 
Віна, 1896, І, 170. 

Гумія, ії, горячая смола, каучукч>. 
Не на вдачу сталось по ею затії, зне¬ 
хотя зозвідав пекельної гумії. Бублей, 
Вхидчинн, 1870, 319. Бірь, що всі 
людськізатії пекельна гумія. Отецько 
Карпенко, „Я та доля моя", позма 
печати неизвістнаго года. 
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Гумовий, каучуковий. Украин- 
скій народі., Петрограді., 1916, II, 
609. 

Гундбс, са, гнусявнй, говорящій 
ві> нось. То хто поїхав? — Та Якут¬ 
ка ж Дудукало. Це той гупдос?—Та 
він же! С. Солнцевка, Харьков. у. 
Также Ястребова Малорусскія 
прозвища ві> Херсонской г., Одесса, 
1893, 11. 

Г унькавий, гнусливнй. Семен 
іунькавий чогось став: у ніс говоре 
після хвороби. Сл. Мартоная, Харь¬ 
ков. г., Волч. у. М. Лободовскій. 

Гупцем, нар., топая, топаньемі., 
Стояли ми гупцем під зеленим дубцем, 
бояри гуляли, а нам не давали. Дем- 
ченко. Українське весілля, Одеса, 
1904, 88. 

Гурара, ри, большой кожаньтй 
мішокі. для предохраненія товара 
оті> дождч во^время перевозки его 
подводами. У їх мода була перевози¬ 
ти к.рам у шкуратяних гурарах. 
С. Капуливка, Екат. у. 

Гурба, юрба грошей, много денегь. 
С. Давиді.-Городокть, Минск. губ., 
Мознр. у. 

Гуркотело, ла. тоже, что гуркало, 
роді, дітской игрушки. С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Гуркотнява, ви, сильний шумі.. 
Лч бісової віри біти яку гуркотняву 
підняли! Д. Бодзковка, Полтав. г., 
Морг. у. 

Гурбшник, на, огірошник, ка, ра- 
стеніе; воно схоже на куряву сліпоту, 
тільки колюче, а пахне так, як сві¬ 
жий огірок; его рвуть і кидають 
У борщ. 

Гуртові пісня, ні, хоровая пісня. 
С. Звонецкое, Екатер. у. 

^ Гусбн, на. 1) Четверть ведра 
водки. Купив я, к празнику мняса, 
муки, гусака горілки —Як то гусака 
горілки? А це у нас „гусак горілки“ 
—однаково, що четвертина горілки. 

X. Солошинь, Екатер. г., Алекс. у. 
2) Одині. изі. сортові, яблокі., 
Чикаленко, Розмова про сельське 
хозяйство, Спб, 1903, У, 71. 3) Роді, 
хороводной игрн. Дер. Лнпинки, 
Ломачевской волости, Гроднен. г., 
Брестск. у. 

Гусельний, оті слова „гусельня", 
гуееница. Дуже важне, майже най- 
важнгйше те, щоб завчасу зібрати 
з дерева гнізда гусельні. Світова Зір¬ 
ниця, 1907, № 5, 6. 

Гусйтство, ва, віроученіе Гуса. 
Той час, коли він (Гус) був на ви¬ 
гнанні, не пропав даремно для Гуса: 
за той час гусйтство у спіло значно 
гюширитись серед простого сільського 
люду. Доманицький, Смерть за прав¬ 
ду, Спб, 1906, 19. 

Гусиця, ці, гусочка, уменьш. оті. 
слова гуска. Гиля, сірі гуси, гиля, 
гусгіці, на став! Завьязала світ-голов- 
ку, тепер думай та гадай. Изі. на- 
родноії пісни, записанний ві> Пол¬ 
тав. г., Пирят. у. 

Гусій, сіл, пастухг гусей. Від 
обори, спізнившись, поспішає одигг 
серед пустки маленький гі/сій. Коцю¬ 
бинський, Дебют, Спб—Львів, 1911, 
94. 

Гуслйст, та, гуслисгь, игрокі. 
на гусляхт.. У їх (запорожців) усякі 
були музики: і скрипалі, і кобзарі, і 
ципбалисти, і гуслисти, г сопільники, 
—було усяких. С. Капуливка, Екат. у. 

Г устйвий, густоватий. С. По- 
кровское, Екатер. у. 

Густелбзний, очень густой. Хоч 
яке буде густелезне дерево, та й те 
пропускає крізь себе чимало світу. 
Степовик, Оповідання про рослини, 
Спб, 1911, 27. 

Густий, плотннй. 1) Маненький 
йа зрост, а густий козак. С. Куле- 
бивка, Екатеринослав. г., Новом. у. 
2) Повальний; густа, смертоносна 
хвороба. Величко. Літопись, Кіеві., 
1848, І, 257. 
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Густобровий, оь густими брова¬ 
ми. С. Остаповка, Полт. г., Мирг. у. 

Густозйлений, густозеленнй- 
Скелі поросли лісом густ озеленим■ 
Хоткевич, Гірські акварелі, Харь- 
ків, 1914, 2. 

Густозубий, сь густими зубами- 
С. С< лнцевка, Харьк. у. 

Г устоцвітний, густоцвітннй- 
С. Фаліевка, Херсон, у.; Сл. Го- 
мольша, Харьк. г., Зміев. у. 

Гусячі лапкй, пон, родть узора на 
пасхальной писанк'Ь. Скаржинская, 
Описаніе народних?» писанок?», 
1899, І, 129. 

Гутутукати, забавлять ребенка, 
иодбраснвая его на руках?» со сло¬ 
вами: гуту-ту! гуту-ту! Батурвнгь, 
Черниг. г. 

Гуф, фа, отряд войска. заговт, 
Возні не їздять па увязанпя (ввод во 
владіння) з розбишацьким гуфом, а 
тільчи з шляхтою, люОьми добрими. 

0. Левицький, Волинські оповідання, 
1914, 59. Особнй отрядг войска, 
составлявшійся пзт» дворяни, нес- 
шій боліє трудння служби, чім?» 
простив шляхтпчп. Вальний гуф, 
обіцій гуф. Любавскій, Литовско- 
русскій сеймі, Москва, 1901, 152, 
420. Словарь книжной малорусской 
річи ХУИ, в., Кіевт», 1889, 18. 

Гуцнути, пасть, ороситься. Хлопці 
одразу змовкли, і хто стояв, весело 
гуцнули на коліна. Вастьченко, 
Оповідання, Київ, 1915, 154. 

Гуцнутися, удариться. Зас- рего¬ 
тів зубами, гуцнувся боком об нари. 
А. Тесленко. З книги життя, Київ, 
1912, 143. 

Гущовйй, гущаной. Який там 
уже буде добрий борщ, як він гущовйй; 
квасу гаразд не було, то прийшло сь 
уже гогпувагпи на гущі. Сл. Лвпцн, 
Харьк. у. 



г, 
Ґаба, бй, риболовная принадлеж- 

ность вь вилі желізной проволоки, 
толщиной около !/2 дюйма, для вн- 
тягиванья рнболовной сітки изь- 
лодо льда, куда она обнчно вво- 
дится черезь прорубь В’Ь зимнеє 
время. Батурпнг, Черниг. г. 

Ґавин, вороній. 1 авгше пірря, 
Гавин острів. С. Андреевка, Екате- 
ринославск. г., Алекс. у. 

Ґавінь, ні, пропасть, днра. В 
так;/ гавінь як упадеш (глибокий ко¬ 
лодязь), то павдаку видряпаєшся на 
світ Божий. С. Иллирія, Екатер. г., 
Слав. у. 

Гавра, ри, віроятно, тоже, что 
„ґава", т. е. ворона. Десь узялося 
кілька гавігів і просто з степу поле¬ 
тіло на. село. Маяк, 1914, № 4, 8. 

Ґйврач.ча, ротозій, чортів гаврач. 
С. Звонецкое, Екатер. у. 

Гага, ґи, гага, птица. Коцгобнн- 
сокий, Дебют, Спб—Львів, 1911, 155. 

Ґаґан, на, дуракт>, олухь, осто- 
лопь Иннокентій Гізель,Синопсисг, 
Кіевг, 1680, 118. 

Ґ а д ж е л я, лі, кривоногій. 
Харьк. г.. Куп., Волч., Зміев. у. 

Ґаджуґа, ґи, родт> еля (гуц.). 
Коцюбинський, Тіні забутих пред¬ 
ків, Спб.—-Львів, 1913, 4. 

Ґалагонити, звеніть. За дверима 
гіерковці, на шляху і в поддвірях, 
скригілять волі, гукаюгпь ночліжане, 
галагонять поштові дзвінки. Степ, 
Одеса, 1916, 73. 

Ґалаґуза, зи, браннеє слово, сь 
которьгм'ь СОЄДИНЯ''ТСЯ понятіе чего 
то лінивого, грязнаго и медлитель- 
каго. Ото ще чортова галагуза! Ба- 
туринь, Черниг. г.; д. Бодаковка, 
Полт. г., Мирг. у. 

Ґйлґан, на, галандскій пітухі». 
Коде, як той галгап. Д, Бодаковка, 
Полт. г., Мирг. у. 

Ґалдовйтий, уміющій колдовать. 
Народ усе нечепурний (литвини), ле¬ 
дачий, задеракуватий та галдовитий. 

С. Аулн, Екатер. у. Новицкій, Ма- 
лороссійская и запорожекая ста¬ 
рина. Александровскі), 1907, 22; 
Літопись Екатер. архивной комис- 
сій, VII, 37. 

Ґалдовник, на, колдуні., Між за¬ 
порожцями були такі галдовники, що 
уміли і кулі ворожі одвертати і ту 
велику на ворогів наводити. С. Капу- 
ливка, Екатер. у. 

ґйли, лів, ноги, литки. Ой, яке ж 
куце та яке ж тісне! Дивітця, геть 
гали видко! Л. Українка, Твори, І, 151, 
Ґймонок, ка(?). Гамонку, по виміру* 

явилось, что в него три чвертки в 
остатке иміетея. Річь о кафтані, 
неудачно сШитомі. „хлопцями" па¬ 
на Булавки ві> г. Полтаві ві> 
1732 голу. Зварницкій, Вольности 
зап. коз., 1898, 324. 

Ґанджа, жй, древесннй спирті, (де- 
натурирований). Вт. Кіевской гу¬ 
берній такі, називають спирті., 
употребляемнй для горінія ві> 
спиртовкахть. Отся ганжа яка во- 
нюча, а люде ж її пьють. О. Пчілка. 

Ґанчук, на (?). Циган, циганчук 
гіродав батька за ганчук, а матір за 
швайку, віминлв нагайку. Харьк. г., 
Куп. у. Зтнографическое Обозрініе, 
1897, XXXII, 81. 

Ґанчь, нар., подряді.. Коли хоч, 
бери усе ганчь, тоді дешевше оддам. 
С. Звонецкое, Екатер. у. 

Ґараґуля, лі, большая шишка* 
С. Томаковка, Екатер. у. 

Ґзрцет, ту, корсеті.. Любецкій 
архавг гр. Милорадовича, ІСіевт., 
1898, І, 22. 

Ґатунок, на. 1) Роді, зкипажа. 
Добридень, молодиці! вітався хвергиал, 
злізаючи з гатунка... Хвершал покли- 
кав у вікно візника звелів ему випе- 
стгі скриньку, попрощався з людьми, 
вийшов з хати, сів у гаггіунок і поїхав. 
Задбра У дитини головка болить— 
у матері серце. Спб., 1905, 5, 17. 
2) Сорті.. Філолоґ. Збірник намяти 
К. Михальчука, Київ, 1915, 144. 
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Ґвалтозність, ти, насиліе, сила, 
сильний пориві). Лакомнй огня 
ґвалтовность наслідуетн, все порн- 
ваетн, все лсуетн и пожираетн. Ра- 
дивиловскій, Вінецн, Христовг, 
Кіевн, 1688, 331. 

Ґв&лтом вйдрати, насильно 
отнять. Літопись Самовидца, Кіеві>, 
1877, 386. 

Ґварнізон, на, гарнизонн. Труди 
полтавской ученой архивной комис- 
СІИ, 1917, XV, 27. 

Ґдирйння, ння. придирка, при- 
чепка, нападка. Теклюмо злякав той 
довгий ряд деоісурств і гдирання бать¬ 
ковою. Пахаревський, Оповідання, 
1913, III, 75. 

Ґдир&ти, придираться, нападать, 
говорить сі) досадой. Отак иато- 
митця, розсердять там десь его, а 
ми виші. І гдирае, ідира°, каже вона 
(жінка про чоловіка). Пахаревський, 
75. Зокя ке плакала, як мама, не 
гдирала, як бабуня, ке злостилась, як 
Дарка. Л. Українка, Твори, І, 158. 
Отець юсподарь, поважно похожаючи 
з кутка в куток, загадує то тій, то 
другій та гдирае, що воює час ругии- 
ти, вже пізно, а вони збіраютця, а 
вони лагодятця. Степ, Одеса, 1916, 62. 

Ґедзь, д з я, злой прилипало, 
драгуні>. Ястребовп, Малорусскія 
прозвища ві> Херсонской г., Одееса, 
1893, 12. 

Ґелґот&ння, ння, крики гусей. 
Сл. Липцн, Харьк. у. Уманець, 
Тарас Бульба, Одеса, 1910, 23. 

Ґерґеля, лі, картавнй. Оце дов- 
геля, а оце гергеля, вотп зто долго- 
вязнй, а воти зто картавнй. С. Зво- 
нецкое, Екатер. у. 

Ґйґа. ґи, мясо. А що гит захо- 
ггів? Ви ироническоми смислі ґиґа 
уиіуа. С. Солнш'вка, Харьк. у., 
с. Красний Кути, Екат. г. Верхне- 
дніпровск. у. 

Ґйґавна, ки, репіз. С. Красний 
Кути, Екатер. г., Верхи, у. 

Ґидза, дзй. 1) Уйма, масса, ко- 
шель. Торг у торі; наторгував таку 
гидзу грошей, як мишачій хвіст. Тру¬ 

ди о-ва изслід. Волнни, 1914, XII, 
294. 2) Нарости, шишка, ояухоль. 
Дивись яка ему гидза вискочила на 
голові! С. Кулебивка, Екатерин. г., 
Новомосков. у.; Сл. Старо-Салтови, 
Харьк. г., Волч. у. 

Ґйхорь, ря, бранное слово. Чор¬ 
тів тхорь! Ич, який гихоряка! С. Ку¬ 
лебивка, Екатер. г., Новом. у. 

Ґі'бзяти, каки-нибудь заділать, 
замазать, закрасить. Ти там, на 
стінці, загібзяв уоісе?— Загібзяв. Да- 
ричанка, Полт. г, Кобел. у. 

Ґлазувати, тоже, что „глузувати", 
издіваться, насміхаться. Снує (відь¬ 
ма) на узьбіччі, по верхній пиріг (села), 
мов глазуе. Харьковскш Сборники, 
1895, IX, 244. 

Ґлбґини, ґин, остатки послі 
сколачиванія сметани на масло. 
С. Юнаковка, Харьк. г., Сумок, у. 

Ґлейтовий лист, листи, гараитк- 
рующій безопасность лицамн, же- 
лающимн очиститься судоми оти 
взводимнхи на нихи обвиненій. 
Любавскій, Литовско-русск. сейми, 
М., 1901, 386. 

Ґляґи, ґів, роди кушанья, со- 
стоящаго изи бараньяго мяса, мас¬ 
ла, муки, мясной жижи, перцу и 
зеленой петрушки. Клиновецьк», 
Страви і напитки на Україні, Київ 
—Львів, 22. 

Ґмах, ху, комната, яокой, гор- 
ница. Хоч пожежа недуже пошкодила 
по єзуїтським гмахам,—згоріли тіль¬ 
ки дахи та горища,—але у духовен¬ 
ства не знайшлось коштів на їх від¬ 
будований. О. Левіцький, Волинські 
оповідання, 1914, 2,12. 

Ґбгосом, наріч., гоголемн А він 
здоровий та прямий, як дубиш'- (не 
глизевий був), та так все гогосом, 
гогоео.ч коло неї (чорт коло баби). 
Харьковскій Сборники, 1895, IX, 
262. 

Ґолдун на, колдуни. Од ярітпи- 
ка й од яретниці й од голдуна й од 
голдунииі місяцем за-щитюсь. Харь¬ 
ковскш Сборники, 1895, IX, 295. 
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Болдунйця, ці, колдовница. Тамн- 
ЯІЄ, 295. 

Болть, межд., для обозначенія 
моментальна™ проглачиванья. Ка¬ 
чечка ледком, ледком, а вовчичок 
слідком, слідком, а качечка у полонку, 
а вовчичок за головку голть! Приго- 
ворка, як шлоть горілку. С. Бабай- 
ковк>, Екатер. г., Новом. у. 

Толь, межд., тоже, что буль. 
Голь-голь, пье нахилки. А. Тесленко, 
З книги життя, Київ, 1912, 255. 

Б 6 ні і с, су, (?). Певний плати 
установити оти речей, што за гра- 
ницу проводять: оти каменя (ка¬ 
мінь—віс в 24, ЗО, 32, 36 хунтів) 
кгомноу цукру чотнрі гроши. Лю- 
бавскій, Литовско-русскій сейми, 
Москва, 1901, приложенія, 107. 

Бондша, джи, шишка, нарости (?). 
С. Славута, Вольт, г., Засл. у. 

Бовдур, ра, (?). То такий гопдур, 
шо ще й чорти его не ділили/ С. Ку- 
лебивка, Екатер. г., Новом. у. 

Ґрабатися, лйзть, гребтись. Дру¬ 
гий лицарь сміливо грабався (на гору) 
далі. Трудн о-ва изелід. Волнни, 
1914, XII, 215. 

Брадинйполь, лю, роди матерій. 
Градинаполю ЗО аршин. Лгобецкій 
архиви гр. Милорадовича, Кіеви, 
1898, І, 22. 

Брай, ая, бали, веселье. Як по¬ 
вернувся Семен із служби додому та 
як накупив пшенишною борошна, го¬ 
рілки, пива, оселедців та як напік 
паляниць та счигьив такий грай, шо 
он який!—А шо ж то за грай? Та 
по-вашому бал, а по-нашому грай. 
Д. Бодаковка, Полт. г., Миргор. у. 

Брйлі, лів. желізння си тремя 
или четнрьмя концами вилн на 
деревянной ручкй. Філологічний 
Збірник памяти К. Михальчука, 
Київ, 1915, 144. 

Бранйти, нйт, боевой снаряди. 
А ви тнхн городахи множество 
ар мати, кгранатови, пороховн, куль 
•і всякихи припасови военннхи 
накладено. Зварницкій, Источ. для 
ист. зап. коз., 1903, І, 617. 

Бранйтній, оти слова „ґраната", 
боевой припаси. Два можчери 
(мортири) и до нихи кгранатніі 
запаси. Зварницкій, Тами же, 626. 

Ґранґовий, набитий, умннй; 
ґранґова голова, набитая, умная 
голова. С. Славута, Волнн.г., Засл. у. 

Бранітуровий, гарнитуровнй. Кун¬ 
туш ґранітуровнй, зелений. Лю- 
бецкій архиви гр. Милорадовича, 
Кіеви, 1898, І, 12. 

Брассовйти, гарцовать, термини, 
извістннй запорожцями, которне 
нерази „грассовали по Криму" и 
послі того возвращались домой 
си добнчею. С. Величко, Лйтопись, 
Кіеви, 1851, II, 374. 

Урече, горячо. Тугпечки холодно, 
а тамечки грече. Записано на Во¬ 
лнни С. В. Вагановнми. 

Брит, ту, длина пряжи нитоки 
на ткацкоми станкй; оти „навоя" 
до „лонка" длина неодинаковая. 
Я сегодня пьять гритів виткала, а 
учора тільки чогпирі. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у. М. Лободовскій. 

Бриф, фа, (?). Постели една, чир- 
воним шовком и злото ми ґрифами 
шитая. Трудн Черниговск. пред- 
варительн. комитета по устройству 
ХІУ археолог, сиізда, 1908, 17. 
Бриф, грифи, грифони, порода орла. 
Коцюбинський, Дебют, Спб—Львів, 
1911,-163. 

Бр^ця, ці, роди кушанья изи 
отварнаго, растертаго, разведенаго 
ви „юшкі" гороху си прибавкой 
ячннхи крупи, сала и соли. Клино- 
вецька. Страви і напитки на Укра¬ 
їні, Київ, 66. 

Будзатися, тягаться, спорить, 
долго возиться. Кг/ди там ему з 
Грицьком іудзатгісь?—Чи довго ти 
там будеш гудзатись? С. Остаповка, 
Полт. г., Миргор. у.; с. Юнаковка, 
Харьк. г., Сум. у. 

Будзик, ка, пуговица. С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Будзувйтий, шишковатнй, мозо¬ 
листий. Гудзуваті пальці на руках 
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роботу чорну знали—то мужичі паль¬ 
ці, а не панські. С. Чаква, Волнн. г., 
Луцк. у. 

Ґудзь, з я, человЬкь низкаго 
роста. Ястребовь, Малорусскія про- 
звища вь Херсонской г., Одесса, 
1893, 10. 

Ґула, лі, слово „ґула" де моло¬ 
ді бички й телята, в котрих ще 
нема на голові ріжків, а тільки 
гулі, з яких потім згодом виро¬ 
стають роги. Гула—це збірне ймення 
предметне, як от „дітвора, малеча“. 
І. Нечуй-Левіцький, Грам. укр. яз., 
1914, І, 5. 

Ґулавий, сь тупнми, короткими 
рогами щ скоті). Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у., М. Лободовскій. 
Челов'Ьк’ь ст. отмороженннми, урод¬ 
ливими пальцами, или руками. 
Гулавий Хвилька Баукагло йшов 
пьяний по леду та впав та й заснув 
па леду та одморозив собі пальці, та 
ото і став гулавий. С. Солнцевка, 
Харьк. у. Вь СловарЬ Гринченка 
„гулавий"—су масшедшій (?). 

Ґулдйнна, ви, винтовка венгер- 
скаго издЬлія. Величко, ЛЬтопись, 
Кіевь, ІУ, 115. 

Ґулемаха, хи, большая шишка. 
С. ХандалЬевка, Екат. г., Павл. у. 

Ґулі, ґуль, дифтерити. Ся стра¬ 
шна хвороба зветця у нас проміж 
народом обкладом, або заугиницями, 
за Киїчом гулями, а по книжиоиу 
діфтерітом. Хвідоровський, Про 
діфтеріт, Харьків, 1882, І, 2. 

Ґулій, ліз, человЬкь сь отморо- 
женннми пальцами на ногахь. 
Ястребовь, Малорусскія прозвища 
вь Херсонской ,г., Одесса, 1893,10. 

Ґулястий, имЬюїдій нарости. 
Дубові гилки звгічайно нерівні, а гу¬ 
лясті та кручані. Степовик, Опо¬ 
відання про рослини, Спб., 1911, 
74, 78. 

Ґухнути, подавать голось, лаять. 
Собак повен двір та всі лежать і не 
гукнуть. С. НІульговка, Екатер. г., 
Новом. у. 



Дйбелі, лів, уплата. Вамь атама- 
ном’ь и войтомн, сими, нашими оз- 
наймуем'ь універсаломь, ижн, дой- 
шло нась відати, что в мененннхн, 
селах до ратуша нашего ніжин- 
скаго наль-жннх многіе од дабелей 
повинних ухиляютея. Труди Чер- 
ниговок. комитета по устройству 
XIV археолог, с-ьізда. 

Давалець, ця, податель; давалець 
г/сего добра. І. Нечуй-Левіцький, 
Грам. укр. яз., 1914, І, 61. 
Давальник, ка, работодатель. В нае 

у прач*, ар ні багацько давальників дає 
сорочки. Кіевек. г., Васил. у. І. Не¬ 
пу й-Левіцьквй, тамь-же, 61. 

Давйчка, ки, публичная женщина. 
Сл. Бол. Дані ловка, Харьк. у. 

Давешкій, очень давній. Е, це 
діло дуже давс. не! Ще як тут жили 
заїм, озці, так ото вони тут поро- 
бгіли оці вали. С. Игрень, Екат. Г., 
Новом. у. 

Даві'й, ія, дифтерити,. Харьков- 
скій Сборникн,, 1894, VIII, 188. 

Давкотня, НІ, давка. Крик, гам, дав¬ 
котня. Проскурівна, Уляся, Київ, 
1913, 60. 

Давлючка, ки, або бйба, би, про¬ 
стого устроиства снаряди, для вн- 
давливанія меду изь воска. Бату- 
ринп>, Черниг. г. 

Давнодавній, очень давній. Сло- 
варь книжной малорусской річи 
XVII в., Кіевп», 1889, 19. 

Дал&к, кй, болізнь овець, из- 
вістная у чабановп, Новороссіи; 
видимо тоже самое, что назнваетея 
постріл оми,. С. Фаліевка, Херс. у. 

Далевйд, ду, телескопь. Руд- 
ницький, Коротка ґеоґрафія Укра¬ 
їни, Київ -Львів, 1910, 144. 

Далекозорий, дальнозоркій. І. Не¬ 
чуй-Левіцький, Грам, украін. яз., 
1914, І, 15. 

Далекозорість, ти, дальнозор- 
кость. Адаменко, Медіцинський 
Словничж, Могилев, 1917, 13. 

Даленосйглий, далекосяжний, даль- 
новидннй, далекосяглий, далекосяж¬ 
ний розумом чоловік. І. Нечуй-Ле- 
віцький, Грам. укр. яз., 1914,1,15. 

Дале це, нар., далече. Зварницкій, 
Источники для исторіи зап. коз., 
1903, І, 1029. 

Далечбчкий, далекій. Радила во¬ 
ни собі раду все єднаную а про 
тую доріженьку далечечкую. Укра¬ 
їнський етнографічний Збірник, 
Київ, 1914, І, 64. 

Дамка, мки, роди, узора на ска- 
тертяхн» и ручниках?». Кустарнне 
промисли Подольской губ., Кіеви,, 
1916, 154. Перешіетеніе нитокн» на 
ткани ви, прямоугольную клітку 
називаетея здісь (ви, Кіевской г.) 
дймкою, кажетея, оти, шахматной 
доски. Кустарная промншленность 
ви, Кіевской г., 1912, 277. 

Дамковий, шашечний. Тамн>-же. 

Дамнйця, ці, шашечница. Ніко¬ 
поль, Екатер. у. 

Дамчастий, похожій на шахмат- 
ную доску (оти, слова „дамка-'). 
„Стеля, як дамчаста, когда сво- 
лочки сп» шелевками перекрещи- 
ваютея, образуя квадрати („карти"), 
каки, на шахматной доскі. Кіев- 
ская Старина, 1902, апріль, 124. 

Д&нець, ця, платящій кому-либо 
дань, кріпостной. Це мій данець, 
каже пан, показуючи на мужика. 
Ми були даньці пана Сахненка. 
Сл. Заламані,, Ворон, г., Богуч. у. 

Данилей, лбя, еобст. имя Данило. 
С. Звонецкое, Екатер,- у. 

Данйна, ни, имініе, возвращеное 
королемп» сину того господаря, 
которнй бросили, землю, не будучи 
ви, состояніи отправлять службу 
со своего имінія, поступавшаго 
ви, такоми, случаі на короля. Били, 
нами, чоломн» Ярмо Шиловичи, о 
свою дідину и отчизну Олошово, 
а повідали, нами,, што жг дей ни 
за камн> не отдали есмо никому. 
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И мн ему дали дядину его отчину 
со всимь, какь отець и підь его 
держала, а онь намь маеть сь того 
службу служити. Любавскій, Обла- 
стное діленіе и містное управл. 
Литовско-рус. государства, Москва, 
1893, 559. Данини були: до волі гос¬ 
подарської, 552 554, 589—591; ДО 
живота, 591, 592; до дву животів 
(з правом передами дітям), 592; на 
поживення або хлібокормлення, 
592—595; до ліпшого осмотріння 
господарського, 596; у вотчину, на 
потомне, 595—600. Тамь-же. См. 
также слово „помістя". 

Данники, ків, многочисленннй 
классь людей, которне производили 
свои уплатн господарю большею 
частью изь доходові», получаемнхь 
оті» зксплоатаціи містннхь угодій; 
таковн дани—медовая, бобровая, 
куничная, платившійся натурою. 
Рнболовн, соляники, угольники, 
рудники и дегтяри также данники; 
но всі данники не бнли тяглнми 
людьми и вь актахт» различались 
оті. посліднихь. „То люди дяколь- 
нне тяглне, а не даннне, и тне 
земли пустн лежать, а наслідни- 
К0В1» К1» НИМ!» никого ніть". Тімь 
не меніе тамі», гді бнли госпо- 
дарскіе дворн и дворцн, данники, 
подобно ВСІМЬ ТЯГЛ0ВНМ1» ЛЮДЯМ1», 

обязанн бнли ходить на толоку и 
косить сіно на господаря, а иногда 
должнн бнли нести и другія по- 
винности. Любавскій, Обл. діленіе 
Литовско-русскаго го-ва, 336, 337. 

Д&нниче, чого, дань, получаемая 
сі» данникові». Тамі»-же, 848. 

Данничий, чого, лидо, внснлав- 
шееся изі» главннхт» городові» для 
сбора ві> волости, не раздавшіяся 
ві> особое держаніе и тянувшія 
судомі» и управою кі> главннмі» 
городамі». Тамі»-же, 848. 

Донський, данскій (Данія). Коли¬ 
сочка данська, дитиночка панська. 
(Колнбельная пісня). Чубинскій, 
Трудн зтнограф. стат. зкспедиціи, 
ІУ, 29-я. 

Дань, ні, дань грошевй, або се- 
рібна бралась сі» пашннхі» земель, 
дань натуральна бралась сь угодій 
„данників". Любавскій, Областное 
діленіе, М., 1893, 338. 

Дйння, ння, поводь, основаніе. 
Бони кривди незносний чинили, 
людей безь даня причинн забива¬ 
ючи. Житецкій, Очеркь звуковой 
исторіи малорусскаго нарічія 
ХУІІ в., Кіевь, 1876, 370. 

Дйра, припівь кь пісні. Дара, 
дара, дара, горох по дорозі, а батько 
у дорозі. (Весільня пісня). Харьков- 
скій Сборникь, 1895, IX, 371. 

Дараийця, ці, подарокь. Ноїті 
цвітуть перед бараницею, або обнов¬ 
кою. Тамь же, 313. 

Даремність, ти, тщетность. Бо¬ 
люче бьетця думка про даремність 
квітневої казки. Шлях, М-, 1917, III, 21. 

Дармій, моя, тоже, что лопатень, 
инструменть для верченія боль- 
шихь днрокь вь колоді. Вороній, 
Коло церкви, Київ, 1911, 6. 

Дармовіси, сів, або коліщата, щат, 
состав ння части ткацкаго станка. 
Кустарнне промнельт ІІодольск. г., 
Кіевь, 1916, 145. 

Дармоідисько, на, дармоідь. 
Л. Українка, Твори, І, 139. 

Даровйзний лист, дарственннй 
листь, дарственная запись. Замко¬ 
вий писарь Русин зараз же написав 
текст даровизною листа, всі при- 
супті ствердили его своїми підписами й 
печагпями. О. Левицький, Волинські' 
оповідання, 1914, 33. 

Даройкй, ків, подарки. Братец 
сестрі з даройками, сестра брату 
з чаройками. Житецкій, Очеркь 
звуковой исторіи малорусскаго на- 
річія, Кіевь, 1876, 330. 

Даромщинй, нй, безплатная рабо- 
та. Тепер даромщина на вік од панів 
утекла. Батуринь, Чернигов. губ., 
Конотоп, у. 

Дарство, ва, дарь, дарованіе. 
Ми по благодати дарства милостію 
Божію одвеселені бивше, понеже 
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постигла нас всіх сповна вашего 
пресо. велЕЧі-ства м< наршеекая ми¬ 
лості.-. Ь арницкпі, ІІсточ н;ки для 
ЇЇСЇОрІП З'.-ГГ. К->3.. І, 803. 

Дастсчент, или .тестамент, та, 
ковь'-і задіть Ліл'шись Ечатерпко- 
слзеск.ш учех :і аіхиьной комис- 
СІИ, 1908. 1\‘, 5-. 

ДатаІ:Ь ЛЯ, под. т**ль. Царю не¬ 
бес І!'11 й, скарбе лис-. потих, дателю 
жизпч, на нас .надає, прийди, вселися 
в серцях убогих. Молитвеник для 
молодіти, Львів, 1913, 146. 

Дахівка, ки, черепица. Никополь, 
Екатер. у. 

Дахівковий, черепичний. Тамь же. 
Д а ц ь я 6, к а, собств-. Даніиль. 

С. Семеновка, Екатер. г.. Апекс, у. 
Дбай, нар., ради. Словарь книж. 

малор. річп XVII в., Кіевь, 1889,19. 

Дбальник, ка, ра.тітель, старатель. 
Пильний за народ дбальник. К. БІЛИ- 
ловськнї, Поезії. 

Деадцятлпятирна, ки, счетное 
назьаніе ьзлі'ій глинянок носудьг. 
Кустарная промини. вь Кіевск г., 
1912. ІЗ. 

Двадцятка, ки. 1) Десять копіекь; 
дві мідння монети, кремені, имп. 
Николая І, па которнхь била 
цифра 10, но каждая пзь нихі> шла 
за 3 коп. В тарілку кладе десятку 
(5 коп.), або двадцятку (10 коп.). 
Кіевская Старина, 1905, май, 220. 
2) Счетное названіе изділій—гли- 
няной посуди. Кустарная промнш- 
ленноеть в'ь Кіевской г., 1912, 13. 

Дванадцятипалий, двінадцати- 
перстня. Перша кишка, що відходить 
просто од шлунку, зветця дванадцяти¬ 
палою, Со вона довокинею така, як 
дванадцять зложених побіч пальців. 
Королев, Про людське тіло, Пол¬ 
тава, 1908, 46. 

Дванадцятисошний, устроенннй 
на двінадцати сохахь. Дванадцяти- 
сошна клуня, звичайно у панів; у не¬ 
багатою чоловіка чотирехлошна, у 
багатого гиестисошна. Кіевск. губ., 
Згнсі і-ифич. Обозріиіе, ХЬУП, І22. 

Дванадцятий, ки, счетное назва¬ 
ніе изділій глинянок посуди. Ку¬ 
стар. промншл. вт> Кіев. г., 1912, 13. 

Дванадцять квіток, родь узора 
на пасхальної! нисанкі. Скаржин- 
ская, 1899, І, 150. 

Дверниця, ці, придворная, учти- 
вая, ьіжливая (?). Передь тнмь 
єдина била умовила его невіста 
дверница. Радивиловскій, Вінець 
Христовь, Кіевь, 1688, 81. 

Двигййло, ла, приводящій вь дви- 
женіе, сильний человікь, двига- 
тель. С. Попельнастое, Екатер. г., 
Верхнедн. у. 

Двйгач, Ч&, це той, що двигає 
мішки пашні гіа хури, або в склади 
питля, або в вагони. І. Нечуй-Ле- 
віцький, Грам. укр. яз., 1914, І, 15. 

Двйгнява, ви, трясина. Двигнява 
зверху зашкарубне, а прокопай, то 
так нога й грузне. Де були великі 
де піп яви, гпо тепер по нгіх їздять і 
сіно косягпь, повгісихало й затверділо. 
СМартовая, Харьк. і\, Волч. у., 
М. Лободовскій. 

Двигун, ні, двигатель. Он там 
стоггпь сівалка на 17 рядків, соломо¬ 
різка до кінського приводу, або до 
парового двигуна. Муравейникь (Ко¬ 
машня), 1913, № 2:7—28, стр. 8. 
Двигун нафтовий, двигатель керо- 
синовий. Календарь „Час", 1915, 
квітня 15. 
Движймий, подвпжчой. Аіій батько 

движиміишй за вашого. С. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у., М. Лободовскій. 

Движіти, двигаться. Слези буйгіи- 
ми краплями текли по щоках гпа 
сгіадали на діл', тількгі груди час од 
часу движіли. Кримський, Повістки 
і ескізи, Коломия і Львів, 1895, 12. 

Двйжник, ка, двигатель (в маши¬ 
ні). М. Левицький, Нетри, Київ, 
1908, 160. 

Двійник, ка, дві восковий свіч¬ 
ки, которня даются до пятн кала- 
чей для поминовенія покойнпка у 
гуцуловь. Етноґрафічіши Збірник, 
Львів, 1912, 289. 

12. 
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Двійнята, нят, два, вмістісліп- 
леннне, горшка. Кустарнне промис¬ 
ли Подольск. г., Кіевт,, 1916, 63. 

Двірний, дворннй. Скільки у тебе 
двірної землі усієї? С. Володарка, 
Кіевской г., Звениг. у., Любавскій, 
Областное дЬленіе и мЬетн. управ- 
леніе Литовско-русск. госуд., М., 
1893, 303. 

Двірцевий, дворцовнй. Йду по 
вулиці Петрограда, коли дивлюсь на 
двірцевій стіні написано: „долой царів/" 
С. Мануиловка, Вкат, г., Новом. у. 

Дводушний, дводушнин, на, имі- 
ющій дві души, (у такі люди, що 
називаютця дводушні, дводушники, 
такі, як то у нас кажуть, упирі, 
упир яті. Як умре, то буде у ямі 
половина живий, а половина мертвий. 
Етноґрафічнйй Збірник, Львів, 1912, 
250. 

Двоєглавний, двухглавнй. Право¬ 
славного царя орел двоєїлаений. Инно- 
кентій І’изель, Синопсиси, Кіевт,, 
1680, 1. 

Двоєдушний, дву смисл енний- 
І. Нечуй-Левіцький, Грам, україн¬ 
ського ЯЗ., 1914, І, 16. 

Двоєдушність, ти, двусмнслен- 
ность. І. Нечуй-Левіцький, таїть же, 
16. 

Двоєшкн, ків, двойни. У кого ро- 
дягпця двоєшки, або троєгики і зма¬ 
лечку негодне не умре, то все рівно 
до взросту літ вони не доживуть. 
Етноґраф. Збірник, Львів, 1912, 405. 

Двозвук, ну, двугласннй (грам- 
матичн. термин). Книгарь, Київ, 
1917, І, 7. 

Двозначнйй. 1) Дву значний. Сло¬ 
во курінь двозначне \у запорожців): 
воно й місце, де оісили коіаки, воно 
гпеж і полк, куди козак був записа¬ 
ний. С. Капуливка, Екат. у. 2) Дву- 
смнсленннй. Вона пхає учительку 
на розпусту й верзе двозначні речі. 
Рідний Край, 1914, III, 18. 

Двойго, двоє. Бидла рогатого 
40 безь двойга. Любавскій, Област¬ 
ное дЬленіе Литовско-русскаго го- 
сударстпо, М., 1893, прилож., № 7. 

Двойн&соб, нар., два раза, дваж- 
дн. Радивиловскій, ВЬнецт> Хри¬ 
стові,, Кіевт,, 1688, 282. 

Двойнйк, ні, або приставка, ки, 
глиняний горшок, имЬющій вт> діа¬ 
метрі 6!/г верш. Заріцкій, Гончар¬ 
ний промиселі, вь Полтавской г., 
1894, 65, 90. 

Двбйчатник, на, двойїшкт,. То бу¬ 
ли люде однакового з Ангпоном шту¬ 
карського типа, були его двойчатни- 
ками. Нечуй-Левіцький, 1914, IX, 
137. 

Двоїстість, ти. двойственность. 
Се вливало двоїетіеть в его натуру. 
Коцюбинський, Тіні забутих пред¬ 
ків, Спб—Львів, 1913, 157. 

Двокрйлий, двукрилий. Степовик, 
Оповід. про комах, Харьків, 1910, 98. 

Двокрбтній, двукратннй. Звар- 
ницкій, Источиики для исторіи зап. 
коз., 1903, І, 964. 

Двокрутний, сь двумя бородками, 
двухсторонній. Де сгпаринний замок: 
тепер вже таких не роблять: у ему 
ключ двокрутний (сь двумя бород¬ 
ками). Кіевск. г., О. Пчілка. 

Дволистковйй, двухлистянй; дво- 
лиеткова ростина, двухлистное ра- 
стеніе. Сірий, Життя ростин, Київ, 
1909, 29. 

Дволйстниковий, двудольннй. 
Дубняк, Рос.-український Словни¬ 
чок, Кобеляки, 1917, Ю. 

Двомістний, двухмйстний. Лю- 
бецкій архивт> гр. Милорадовича, 
Кіевт,, 1898, І, 23. 

Двбрнин, на, придворний. ВіЬхалт, 
против!, ему о милю в!, стрічу зь 
значною ассистенціею, дворникт» 
великій гос’подарскій (молдавскаго 
господаря). Величко, Літопись, Кі¬ 
евт,, 1848, І, 118. 

Дворовйще, ща, дворище, усадь- 
ба. Усе дворовйще дідівське я застала 
обернутена-осонне. Кіевск. г., Чигир, 
уізда, Український етнографічний 
Збірник, Київ, 1914, Т, ЗО. 
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Дворочний, двухгодовой. Звар- 
мцкяі, Источники для исторіи зап, 
КОЗ., 1903, І,‘ 970. 

^орудній, двувзводннй (?). Кру- 
ціщворулніи. Трудн Черниговск. 
прцварпт. комитета по устройству 
ХП'археол. снізда, 1908, 15. 

Дворучний, двухручннй. Двуруч- 
ю фузія. Велично, Літопись, Кіеві,, 
1(61, IV, 115. Дворучний фуганок, 
ця двух-ь руїсь., Сл. Комншна, 
їолт. г., Мирг. у. 

Дворянчиха, хи, женщина дворян- 
ваго проиехожденія. Ястребовт,, 
Иаорусекія прозвища вт> Херсон- 
им г., Одесеа, 1893, 8. 

Двоспів, ву, дузгь. Бони всі були 
і- зачаровані двоспівом Фацета з 
ІІ'.ргаритою. Кримський, Повістки 
і-скізи, Коломия і Львів, 1895,114. 

Двохгодок, на, двухлітокт,. Чи- 
Менко, Розмова про сільське ха¬ 
мство, Спб, 1910, И, 14. 

Двохдневий, двухденинй. Оці кур¬ 
иш однодневі, а ці двохдневг. Село 
С'Лііцевка, Харьк. у. 

Дзохзначнйй, двухзначпнй. Всі 
ІИл числа, котрі пишутця двома 
паками, або шифрами, звутця двох- 
ітними. Степовик, Арихметика, 
Іолтава, 1909, 10. 

Двохклйсовий, двухклассннй; 
чхкласова гикола. С. Лоцманская 
Каменка, Екатер. у. 

Двохнолйсна, ви, двуколка. Мицюк, 
Переселення в Західний Сібір, 
Київ, 1909, 11. 

Двохнопйтний, двухкопнтннй. 
їайстренко, Загадки-забавки, Пет- 
іоград, 1915, 20. 
Двоходвальний, двухготвальннй. 

1а місці садки (дерева) проводять 
ростим, або двоходваліним лісовим 
щом борозни, в які садять живці 
і») кіл, або п'д лопату. Шаповал, 
іро ЛІС, Київ, 1909, 45. 

Двохразовий, два раза бнвшій, 
нроисшедшій. Двохразове утікання 
і рідного краю, турботи і всякі не¬ 

вигоди мандрівною життя... усе оте 
точило без того кволе здоровья Акті 
Алеізи і завчасу привело її до смерті. 
0. Левицький, Волинські оповідаїш, 
1914, 295. 

Двохротна, ви, одинт, нзі, видові, 
овечьяго глиста. Корольов, Вете¬ 
ринарні поради, Спб, .1908, IV, 25. 

Двохрочний, д вух літній. Двох- 
рочне теля, двоярочнелоша. X. Онаць- 
кій, Полт. г., Мирг. у. 

Двохручний, двоеручньїй. Матерь 
Бооіса двохручна. Харьковскій Сбор- 
никт,, 1894, VIII, 35. 

Двохтонний, двухтонннй. Бо КО- 
леру рушники бувають однотонні, 
двохтонні і многотопні. Харьков. г., 
Лебедин, у. 

Двощогловий. 1) Двухшестннй. 
Церковт, войсковая, наметная, дво¬ 
щогловая. Велично, Літопись, Кі- 
евн, 1864, IV, 118. 2) Двухмачтовнй. 
Галера—то був низький двощогловім 
корабель, що плив і на парусах і на 
кермах (веслах). Лихоліте на Руси, 
Львів, 1892, 32 

Двояк, нй, небольшой каюкь, или 
лодочка, для двоих'ь пловцовг. 
Херсонская и Таврическая, губ. 

Двоярусний, двухт-яруеннй. Дво¬ 
ярусна кладка дров; двоярусна викидна 
землі і» ям (при раекопкі курга¬ 
нові,). С. Михайлово-Апосголово, 
Херс. у. 

Двугребка, ви, лодка для двухі, 
гребцовг на четнре весла. Повсе- 
містчо у прпдніпровекпхт, жпте- 
лей Екатеринославской губ. 

Двулітнин, ва, двухлітнее расте- 
ніе. X. Консуловка, Херсон, у. 

Двусічний, обоюду-острнй, сіку- 
щій обіими сторонами. Ах, Любов 
Олександровно, завжди у вас компли- 
менти двусічпі. Леся Українка, Поза 
Рада, Київ, 1908, 407. 

Двустрйжна, ви, овца, сь котороп 
два раза снята шерсть. С. Покров- 
ское, Екатер. у. 

12 * 
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Двухвосіка, ни. 1) Плеті сьдву- 
:ш хвостами на конці. 2) Родь 
насікомаго. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Двушерстий, иміющій двухг цві¬ 
тові) шерсть; двухшерста собака, 
двухгисрстий кіт. С. Липцн, Хар. у. 

Дйвет, та (?). Медь берете (ста¬ 
роста) пресннй у черкасцеві уста¬ 
вок—кадь по полдевета десять гро¬ 
шей и недопущаетг имь продавати 
никому иному. Верзилові, Очерки 
торговли Южной Руси, Чернигові., 
1898, 61. 

Девьатигодовйй, девятилітній. 
Та уже чималий і хлопець: девьяти- 
годоеий. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Девьятибанний, девятикуполь- 
ІШЙ. Коли знаєте Новомосковське, так 
ото там був запорожський собор де- 
вьятибанний, кащ-уяа, без жодного 
гвіздка складений, па деревьяпих, за- 
міс“і залізних гвіздків, тиблях. С. Ва- 
сильковка, Ек;.тер. г., Павл. у. 

Дззьятйнииіі, девятинішй. Девья- 
тинні поминання покійників (на 9 
день послі смерти). М. Алексан- 
дровка, Черииг. г., Сосн. у. 

Девьятисйлький гаюн, на, дягиле- 
внй корень, тоже, что „ведмеже 
вушко". С. Мвхайлово-Апостолово, 
Херс. у. 

Девьятка, ки, девятая неділя 
послі пасхи. На „девьятку* діла- 
ють вінокі) из'ь травг—бузт>-дере- 
ва, Боже-деревка, мятн, чебреца и 
др. Зтот'ь вінокі) святи тся ві> цер¬ 
кви и вішается ві) хаті подь 
икоїш, гді остается до слідующей 
„девятки". ИЗ'Ь него понемногу 
беруть листки и иодкуриваютть ними 
„діжу" послі того, какь ее внмо- 
І0Т1), ДЛЯ ТОГО, ЧТоби хлібт> лучше 
поднимался. М. Домбровица, Во¬ 
линок. г., Ровен. у. 

Девьятня, ні, бердо вв верстаті 
на девять пасмовт>. Д. Бодаковка, 
Полт. г., Мирг. у. 

Деготь подлий, деготь худшаго 
качества. Труди Яолтавской ученой 
архпвной комттесігг, 1906, ІГ, 48, 47, 
•18, 50. 

Деготь скотній добрий, такой де¬ 
готь, которий „на скит продаєтця". 
Тамв же, II, 43, 47, 48. 

Дегтеве, вого, подать сь дегтя. 
Труди Черннговекаго комитета по 
устройству XIV археол. сьізда, 
1908, 140. 

Дегтярський, относящійся кі> дег- 
тярю. А ти думаєш гцо? Детгярське 
діло—не легке діло. С. Славута, Во¬ 
линок. г., Засл. у. 

Деисус, са, деисусь. Зварницкій, 
Источники для исторіи зап. к-овгь, 
1903, І, 532. 

Дей, междом. для внраженія 
звука колокола. Бомки бьють—дей- 
дей, лей-лей, бомь-бомь. Труди обще- 
ства изслідователей Волини, 1914, 
XII, 219. 

Дейка, ки, тоже, что „дека" вв 
музнкальномі) инструменті, лирі; 
обично дві,—верхня и нижня. Село 
Чаплднка, Екат. г., Новом. у. Отв 
сліпого лирника Йвана Харл. Ме¬ 
режки. 

Дейна, ни, тоже, что „дейнека", 
или „дейнега", т. е. козакь піхо- 
тинскаго полка, ссставленнаго и-уь 
всякаго зброда. Таке військо було у 
запорожців: служив, каже, у дей пах... 
Один в Січі отаманом, другий в Поль¬ 
щі ще й ватагом, третій дейна дей- 
ничеигко проїзжае кониченьком". Но- 
вицкій, Малорусскія пісни, Харь- 
ковв, 1894, 81: Малорусскія, исто- 
рическія пісни, Екатеринославі), 
1908, 76. СМ. СЛОВО „ДЄЙНЄКй" В'Ь 
Словарі Гринчеика, І, 366. 

Дека, ни, желізная, дирчастая, 
четирехегоронняя, на четнрехт> ко- 
лесахі>, сі> невисокими стінками, 
платформочка для поджариванія 
мяса. Покійникові (стфу) становили 
казан дірчастий (з їжою), або дір¬ 
часту деку на коліщатках, в якій 
смажили мясо, котрим частували 
гостей. Ростовцев, Давно минуле 
нашого півдня, Петроград, 1916, 27. 

Деклярув&ти, обі>являть. А если 
найдалій за полтора місяця скупу 
того не будет, то декіяруем, всіх 
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царского величества, доброго і бо- 
гатого государя і добродія нашого, 
од..слати. Велично, Літопись, Кіевь, 
1851, II, з82. Зварницкій, Источни- 
ки для нсторін зап. коз., II, 1161. 

Деиретовати, опреділять приго- 
ворь, постановлять рішеніе. Трудн 
Чернвговскаго комитета по устрой- 
етву XIV археолог, сьізда, 1908, 
140. Радпвиловскій, Вінець Хри¬ 
стові), Кіевь, 1688, 51. 

Дела, ли (?). Скарбь бнль глав- 
нняь арсеналомг, вт> которомь 
храиилссь о гне стріл ьное оружіе и 
боевне припаси—-„дела, гаківниці, 
салет-ра, свинец, аркебузи, форми 
залізні для литья куль, сіра“ и т. д. 
Любавскій, Латовско-рус. сеймі., 
М., 1901, 395. Вт> ПОЛЬСКОМІ) язнкі 
єсть слово „сіеііа", епанча, верхнєє 
платье, не отеюда ли вншло и сло¬ 
во „дела", епанча, которою при¬ 
кривались воинн и прикривали 
крємнєвне руясья и пистоли, пре- 
дохраняя ихь оть снрости?. 

Делегований, присланннй вь ка- 
честві делегата. Труди Полтавской 
архив. комиссіи, 1915, XIII, 57. 

Дело, межд., обращеніе кь ре- 
бенку, когда желають покатать его 
вь возочку. Ось я їв с-ика у „возик" 
та дело, діло его! Батуринь, Черн. г. 

Дель, ля, делі, лів, дйлі, лів, пе¬ 
регородки, которими скоть разді- 
ляетея между собой вь хліву. С. 
Цвітоха, Волнн. губ., Засл. у. См. 
слово „даль“. 

Д § л ь в а, ви, бочка. Арнстовь, 
Промншіенность древней Вуси, 
Снб, 1866, 90. 

Дйльфин, на. дельфннь. Радиви- 
ловскій, Вінець Хрпстовь, Кіевь, 
1688, 262. 

Дельфинів, дельфиновь. Тамь-же. 

Демусь, ся, умеїт. оть собствен. 
И.меші Демьянь. Як же твій хлоп¬ 
чик Демусь?—Нічого, уже ггочипае 
ходить, С. Солнцевка, Харьк. у. 

Дендувйти, рискать за ішщей; 
охотничій терминь; относится глав- 
ннмь образомь кь рискаймо лиси- 
цн. С. Залимань, Воронежск. губ., 
Богуч. у. 

Денйсена, ної, одинь изь сортовь 
черешпи. Чикаленко, Розмова про 
сельське хазяйство, Спб, 1903,У, 79. 

Деньчище, ща, тоже, что „днище", 
донце, на одномь изь концовь ко- 
тораго сидить пряха. С. Заболотьє, 
Ковед. у. 

Деньщиця, ці, очередная вь семьі 
приснішница, которая, во время 
обіда и ужиііа веіхь членовь 
семьи, обідаеть обнчио одна, осо¬ 
бо... Воронежск. і уб., Ннжагдів. у. 
Зтоографич. Сборникь, Спб, 1853, 
І, 213. 

Депсзіт, ту, вещь, положенная 
на хравеше. дорогая вешь, драго- 
цінпость. Серце набожної дочки (ка¬ 
толички) сильно боліло з тог причи¬ 
ни, що кості її батька (православно¬ 
го) покривала земля, проклята рим¬ 
ським костелом, і вона вдень і вночі 
все міркувала про тс, яким би р^бом 
відобрати отой дорогий депозіт і пе 
ренести его до католицького коппела. 
О. Левицькяй, Волинські оповідан¬ 
ня, 1914, 193. Прнехалем з Лохвп- 
ці ку монастнреви Мгарскому и 
просилем в Богу зешлого его ми¬ 
лосте отца Загоровского, на тот 
час ігтаена, аби помененнне речи 
мои всі в депозить в церковь 
Мгарскую взяль и прихорониль. 
Трудн Полтав. архивной комиссіи, 
1915, XIII, 59. 

Депоновати, ділать вкладь. При 
комь, при яких братиях, и езоего 
навет жадного челядника, оні слу¬ 
ги миреного, при которнхь би той 
депозит своя монастнру нашому 
депоноваль, онь (истець) не ста¬ 
вить. Трудн Полтавской архпвной 
комиссіи, 1915, XIII, 67. 

Депутованний, присланннй вь ка- 
честві депутата. На таковую жа¬ 
лобу превелебний в Богу от. Мака- 
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рій Русінович ігумен Мгарский и 
братня вся, очевисте стоячая, през 
законника своего, на тое депуто- 
ванного, такую отповідь чинили. 
Тамт> же, 60. 

Дервенйй, деревинний. Граблі 
дервениї, і вами старив, греби, погре¬ 
бай, Боже помоіай. Пісня на грєбо- 
вицяхт., М. Александровка, Черн. г. 
Сосн. у. 

Дергун, н&, сильно рвущій. С. Бо - 
гачка, Полт. г., Хорол. у. 

Дереберя, рі, пустомеля. Дереберя 
—г(е воно пустомолот. У пас цім сло¬ 
вом лають того, хто багато говоре 
та все по дурному. Батуриюь, Черн. г. 

Деревйзна, ни, деревинная часть 
вч. дереві вть отличіе огь лубка и 
„розплодовпх кліток", что между 
лубкомть а „деревизною". Маяк, 
1914, № 20, 9. 

Деревйстий, подобннй дереву. 
Папороть деревисгпа, та, що росте 
цілим деревом. Молода Україна, 1912, 

8, 17. 
Деревки й, твердий, жосткій. В цій 

книжці бумага якась деревка: я все 
думаю, може я два листки перегортаю, 
аж воно один. Кіевск. І'., 0. Пчілка. 

Деревоід. да, насікомое, лісной 
вредитель. ІІІаповал, Про ліс, Київ, 
1909, 24. 

Дерезюк, кй. 1) Живущій вт> де¬ 
резі. 2) Вздоринй, задорливнй 
человікгь. Ястребовч., Малорусскія 
прозвища вч> Херсонск. г., Одесса, 
189.>, 9. Там такий, отой Семепко, 
дерезюк, гцо як зачепиш ею, так і пе 
одчепишся. С. Володарка, Кіевск. г., 
Звениг. у. 

Деренйти, держать голову вверхт., 
драть голову вверхт.. Хам голови 
покобиллчій не деренить. Бублій, 
Вхидчинн, 1870, 45. 

Деренчати, бренчать. А бричка 
уся деренчить, неначе старий грохот. 
С. Николаевка, Екатерин. у. 

Держмайна, ни, владініе, царство, 
держава. І що мені без тебе, кралі, 
мої державами безкраї? Старицький, 
Поезії, Київ, 1908, 361. 

Державо, ва, кріпость тіла и 
духа. Чи воно Бог державо таке дає, 
гцо як молодий чоловік, то хоч і добре 
робе, натужно робе, то й нічого: те 
ему не шкоде. А як старий стане, 
то нема ему того держава ні в тілі, 
ні в серці. С. Мерефа, Харьк. у. 

Державувйння, ння, государство- 
ваніе. 

Державувати, гоеударетвовать. 
Це ще було гподі, як дероісавувала у 
нас цариця Катерина. С. Капуливка, 
Екатерин. у. 

Державцин, нринадлежащій „дер¬ 
жавцю"! Тамі. же, 423. 

Державця, ці, або намісник, на. 
Слово „державця" пропеходигь огь 
общаго русскому и польскому язи¬ 
ку глагола „держати" вгь смислі 
управлять. Оно сущеетвовало вть 
польском’ь язнкі для обозначенія 
временнихТ) владітелей отділь- 
ннх-ь королевсквхч. ИМІІГІЙ, вч. су- 
дебно-административноп ієрархів, 
областей державці находились ііодч. 

старостами. Литовскііі статугь уже 
не знает'Ь „намісника", а знаегь 
„державця", которьш являетея вг 
немх судьей низшаго рапга, под- 
чиненншгь воєводі, кагсь висшей 
инстанціи. Державця-намісник вч. 
господарских'ь містахч. бнлч. сбор- 
щиком'ь господарских’ь доходовч. и 
финансовнмч. агентом’ь господаря, 
вч> особенности же волостей. Онч. 
облаять бнлч. заботпться о полноті 
платежннх’ь силч. вч. містах!., ар»- 
нимать міри кт> устройству міста, 
и заміщенію пустихт. мішдііскихч. 

земель прибнлнми людьми. На обя- 
занности намістшіков’ь-державцев’ь 
била также организація „польної" 
и „замкової сторожи", каковую 
повинность несли міщане и кре- 
стьяне господарскіе и частновла- 
дільческіе. Любавскій, Областное 
діленіе литовско-русскаго го-ва, 
М., 1893, 69, 734, 736. 

Держ&к, на, стебель подсолнеч- 
ника. Кіевская Старина, 1903, фев- 
раль, 211. 



Держава^- Десятка. 

Держати, управлять. Тамь-ясе, 69. 

Держй-дерево, ва, Раїіигля асиїе- 
аіиз. Шаповал, Про ліс, Київ, 1909, 
17. 

Дерйга, ги, грабитель, обдирало. 
Отой пиеарь, то він великий дерта. 
С. Богачка., Полт. г., Хорол. у. 

Дерйгуз, за, оборванець, сї. дра- 
ннм’ь задомь („гузном"); бранное 
СЛОВО. Ото ще, чортів дерйгуз. 
С. Солнцевка, Харьк, у. 

Деркало, ла, деркотало, ла, дер- 
кйч, чй, фодь дітской игрушки. 
Кіев. Старина, 1904, іюль—авг., 52. 

Деркач, чй, низкорослнй чело- 
вікь, „куций"! Ястребові., Мало- 
русскія ирозвища вч. Херсон, губ., 
Одесса, 1893, 10. См. также слово 
„довгопеленка". 

Деркачувйти, бить „деркачем", 
Т. Є. ГОЛИКОМ'Ь, или безлистннм'ь ві- 
никомч». І. Нечуй-Левіцький, Грам- 
матика україн. язика, 1914, 1, 63. 

Д е р к й й, царапающій, різкій. 
Неможна писать цим пером,—таке 
дерке. Кіев. г., О. Пчілка. 

Дермо, мй, неотеса, неповорота, 
бранное слово. Ну, ти, повертайся 
гсвидче, чортове дермо! С. Васищево, 
Харьк. г., Зміев. у. 

Дерновйна, ни, місто, покрнтое 
дерномч., Пачоскій, Описаніе расти- 
тельности Херс.н. г., 1917, II, 46. 

Дерновйнний, иміющій виді. дер¬ 
ну. Там степ якийся дерновинний. 
Д. Антоновка, Херс. у. 

Дерябнути, перднуть. Лежить 
баба па печі у просі, а далі як по- 
верпетця та як дерябне, та аж на 
всю хату! С. Солнцевка, Харьк. у. 

Деспент, та, поношеніе, поруга- 
піе, насмішки. На Украйні козаки 
бропли і ляхомч» деспекти чинили. 
Житецкій, Очеркь звуковой исторіи 
малоруе. нарічія, Кіевг, 1876,371. 

Деспектовйти, безчестить, поно¬ 
сить, укорять. Словарь книжной 
малор. річи ХУІІ в., Кіевч., 1889, 20. 

Івз 

Десятери ця, ці, десятерица. Про¬ 
сячи, десятерицего, вручаєм!» самих* 
себя милости предбудущей. Звар- 
ницкій, Источники для исторіи зап. 
коз., 1903, І, 202. 

Десятивідйрний, дееятивеДерннй; 
десятивідерний казан. Уманець, Та¬ 
рас Бульба, Одеса, 1910, 68. 

Десятигармйтний, десятипушеч- 
ннй. Тамі. же, 120. 

Десятигодовйй, десятилітній. А 
довга орендар—Десятигодова. С. Ве- 
селое, Таврич. г., Мелит. у. 

Десятидневно, нар., десятидневно. 
Величко, Літопись, Кіевч», 1848,1,7». 

Десятйна, ни, подать, платимая 
пану крестьянином’ь за ловленіе 
рнбн и звірей. Костомарові., Бог¬ 
дані. Хмельницкій, Спб, 1884, І, 32. 

Десятйнний червонець, червонец-ь 
вь десять рублей. Величко, Ліго- 
пись, Кіевь, 1864, IV, 119. 

Десятйнщик, ка, крестьянинть, 
обрабатьівающш, по договору сь 
владільцемч., чужую землю оті. 
десятини. Осадчій, На грані XX 
століття, Кяїв, 1911, 151. 

Десятирня, ні, счетное названіе 
изділій глиняной посуди. Кустар, 
промнш. вч> Кіевской г., 1912, 13. 

Десятка, ви, пять копіекч»; ато 
та большая мідная монета Бремені. 
Николая І, на которой била напи¬ 
сана цифра 10, но она ходила за 3 к. 
В тарілку кладе десятку (З коп.). 
Кіевская Старина, 1905, май, 220. 

Десятка, ки, теж десятництво, ва, 
волостное подразділеніе, округа 
„десятников" или „посельских при- 
ставов". Десятки или десятництва 
називались или по именамч. десят¬ 
никові., или же по именамч. міст- 
ностей, гді жили люди; вч> послід- 
немч» случаі названіе ихі> било 
постоянннмч., тогда какч. ви пер- 
вомч>—временннмч» и случайннм'ь. 
Любавскій, Областное діленіе и 
містное управленїе Литовско-рус. 
госуд., Москва, 1893, 425. 



164 Десятник—Дзвоніння. 

Десятими, «а, десятник'ь, кре- 
стьянская власть, видавшая под- 
разділеніе волостей, називавшеєся 
десятком^ вь нікоторнгь 'містах'ь 
вмісто десятника является „при¬ 
став". Любавскій, тань же; 725. 

Десятництво, ва, см. слово де¬ 
сятка. 

Десятопятнкчній, вь десятую пят- 
ницу послі паехи, десятопятничній 
день. Труди Чернигов. комитета по 
устройству XIV археолог, с-ьізда, 
1908, і 02. 

Десятословіе, вія, десять запові¬ 
дей. Радивиловскій, Вінець Хри¬ 
стові., Кіевн, 1688г 354. 

Детронізовйти, низложить сь пре- 
стола. Літопись Самовидця, Кіевг, 
1878, 380. 

Дж&кнути, броситься, набросигь- 
СЯ. Кутайте, гостоньки, кутайте, а 
ви, діти джа! (цнць! смирно! не 
сміть!). А діти як джакнули, то й 
на столі нічого нема/< Труди Обще- 
ства изслід. Волшш, 19Н, XII, 309. 

Дж&мур, ру, известковая гуща. 
Вони були зліплені між собою, як 
цеглинки джамуром (вапняною гу- 
щою). Сірий, Життя ростйн, Київ, 
1909, 12. 

Дж&муркий, красивий. Який джа- 
мурний чоловік! І ніс ему, і очі, і 
обличча—усе, як намалбвте. С Ку- 
лебивка, Ек&териа. г„ Новом у. 

Джбншур, ра, можегь бить, тоже, 
что „дженчик", т. е. „дрік". Як ти 
будеш з своєю панею їхать, — зазвенять 
в полі биті талярі, запахнуть гатки 
зеленої мятки, зацвітуть поля сипім 
доюенжуром. Кіевскаа Старина, 1904, 
январь, 11. 

Джйквас, су, гарь йзт> трубки и 
чубука. Тягне, тягне люльку, а тоді 
гце візьме із неї джтваоу та за губу 
покладе та й чмакає губами, С. Ку- 
лебавда, Екат. г., Новом. у. 

Джйкнути, надать ввукт.: „дж“. 
Куля тільки дотиснула, а мене не 
зачіпала. С. Шульгавка, Екатер. г., 
Новом. у. 

Джилйі*. гу, множ, число джеяеґа, 
лопатка (коеть) у овцн. С. Чан- 
линка. Екатер. г., Новом. у.. 

Джмелиний, чмелиний. Джмелине 
життя зовсім таке, як і осине. Сте¬ 
повик. Оповідання про комах, Харь- 
ків, 1910, 71. 

Джуинутм, ахнуть, удрать, уіхать. 
Я оце еяду верхи на коня та джукиу 
аж на балку. С. К\мебивка. Екат. г., 
Новом. у. Тоже С. Юнахсвка, Харь- 
ков. г., Сум. у. 

Джулун, ні, курень или шалашь, 
изг 6—8 палокг, докритий пол- 
стью или кожею, вт. воторомг днемт. 
сидять, а ночью спять рибаки. 
А Микита де?—Сидить у джулуні,— 
ні де. Приазовье, Таганрог, округа. 

Джумй, МЙ, чума. А нехай на тебе 
джума! С. Володарка, Кіев. г.,3вен.у. 

Джуяяйця, думнйця, ці, трубка. 
Старий, а доки ти будеш насмокту¬ 
вати оту свою джумницю.« Рідний 
Край, 1913, № і, 18. 

Джурйльце, ця, струнка. На еті- 
пах (хати) пушок росте, джуральця 
пробігають, капшучки по куточках 
висять. А Тесленко, 3 книги життя, 
Київ, 1912, 62. 

Дщурджя, джі, муть. ВівуЛі Ро- 
сійсько-український словник, Га¬ 
дин, 1918,18. С. Ввонецкое, Екат. у. 

Джяв&натн, чавкать, меддеяно 
ість. Дов'ю ти будеш, джяваквтк? 
С. Юнаковка, Харьк. г. Сум. у. 

Дзвах, тоже, чт.і дззяв, меж том. 
для обзн&ченія сильнаго паденія. 
ІІбліз шпак у дупло, а я підсадив 
батька; батько в дупло, а шпак 
„квак", а батько об землю: „дзвах"/ 
Гнідичь, Матеріали по народной 
словесности, Полтава, 1916, IV, 59. 

Дзвіннучий, ЗВОНКІЙ. Убоггій син 
твій „безталанний, у его тільки й 
єсть ясна, дзвіккуча , пісня голосна. 
Чернявський, Зорі, Київ, 1903, 254. 

Дзвоніння, ння, звоненіе. Оце в 
піст почттця сумне і довге в один 
дзвін дзвоніння. Сл. Липци, Харьк. у. 
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Дзвоновий, колокольннй; дзво- 
нова м>д>: Уманецг-, Тарас Бульба, 
Одеса, 19:0, 101. 

Дзвонелій, г'у, ліі'Єйщпкь коло- 
коловь. Тлмь же. 

Дзвончта, дзвоненчта, ніт, ма- 
лепькіе кпл'.'чо;: і. ЇІахарекськ'лй, 
ПОхлОСКЛЄ листя, Київ, 1011. 41. 48. 

Дзвчнот, ту. знікоть. З па (кору 
бінть у еп.ни, і ерчають, о<)на шибка 
я Ом "коше.: бі гінця іі пда всередину 
в пату. Ви-гтячеико. Баришенька, 
Промінь. Москва, 1916, І, 5. 

Дзелеиькач, ча, ппбрякушка, пз- 
дающая л.-ук’ь „ізеїень, дзелень". 
Пі'чі: в:, к бубони в гору, трусив ним, 
як сит-.ч, сбо крутив на польці так 
н виО.’О, ку брязк-пилі ця та дзелень- 
па чі н-іліко ніхто гули, як джмілі— 

о.чс >к .)■<• .ж. ПромЬ.ь, Москва, 1917, 

VII—VIЦ, 22. 

Дзема, ми, родь кушанья изь 
оізара (расолп, картофеля, Соболь 
сь пра.авкс.й тсь кимь мамалиги 
г.ча хліба. Клиновецььа, Страви і 
на питки на Україні, Київ. 11. 

Дзенькнути, ударить, заіхаїь. 
Так він слухав, слухав его л ійку, а 
далі як розвернувся та як дзенькнув 
сю по вуху, так шоіі аж тричі пере- 
кинута, цок-п упив па землю. С. Солн- 
цевка. Харьк. у. 

Дазра, ри, баба, така, шо скрізь 
упраглясідя; там, де її і не про¬ 
си;!. вона в-ть, зичною ерокою на 
сім ярмарків. М. Б. іурішь, Чери. г. 

Дзестра, р», приданеє. Етноґра- 
фічний Збірник, Львів, 1012, 305. 

Дсзська, кіт, бідовая, пронирли- 
вая жсііщина, препдоха. С. Юна- 
ковкі, Харьк г.^Сум. у. 

Дзеці, наріч., ЗДІС'.(?). Вважай, 
сестро, я мав дзеці, що то, сестро, 
а за пиво, що за серце ізвялило? Жи- 
іецкій, Очергь звуковой исторіи 
малорус. нарічія, Кіевь, 1876, 330. 

Дзигіровик, часової;. Літопнсь 
Самовидця, Кіевь, 1878, 380. 

Дзйзкавна, ки, родь дітской игрн. 
Проста дзгізкавка, з чайки, або хруща, 
очерятянки. Кіевекая Старина, 1904, 
ітоль - августь, 97—99. 

Дзизнути, ударить, засвітить по 
уху, по лицу. Так він его як дзизнув 
по пиці, аж скло ему од очок поси¬ 
палось па землю. С. Апостолово, 
Херсон, у. 

Дзин, на, надоідливнй, назойля- 
внй человікь. Чортів дзик. С. Ку- 
лебивка, Екатер. г., Новом. у. 

Дзоз, за, кокетливий человікь, 
франть. С. Чернншево, Екатер. у. 

Дзуґрований (?). Два луки дзуґ- 
рованихь, стріль десяткбвь чтири. 
Величко, Літопись, Кіевь, 1864, 
IV, 131. 

Дзудзуснути, звонко винить 
Сл. Лиііци, Харьков. у. 

Дзюндзик, на, развратникь; то, 
что назнваетея по украински „кур- 
валь". М. Бату ринь, Черниг. г. 

Дзюнька, ки, проститутка. Кіев- 
ская Старина, 1904, май, 275. Так- 
же С. Жуки, ГІолт. у. 

Дзюркіт, ту, журчанье. Воропін, 
Оповідання—ескізи, Київ, 1910, 57. 

Дзябочка, ки, порода птички. 
С. Поповка, Полт. г., Мирг. у. 

Дзямдзя, зі, размазня. Ех, ти 
дзямдзя! ІЦе з тебе. Кам.-Подол. г. 

Дйбан, на, плохо илп неловко 
ходнщій ногами. Житом, у. 

Дйбоя; употребляетея только вь 
сочетаніи сь предлогомь „на“, на- 
дибок; тоже, что нацибки; иадибок 
став. С. ІОнаковка, Харьк. г., Сум. у. 

Дибула стати, днбомь стать. 
Чого це ви поставали дибулй, як ті 
журавлії С. Кулебивка, Екатер. г., 
Новом. у. 

Дибуляка, ки, идущій медленно, не¬ 
вірними шагами. Харьк. г., Куп. у. 

Дибцювати, ходить медленно, не- 
увіренно, едва двигаться оть сла- 
бости, пьянства. Ну. дибцгой на видне.1 
Маяк, 1913, .іЧ® 12, 7. 



186 Див—Дилда. 

Див, ву, удивленіе. Але то див 
великий, же и не цнота и не по¬ 
кора. Радивиловскій, Вінецв Хри- 
стовт>, Кіевв, 1688, 409. 

Дивйк, ні, чудакв. Той пап—ве¬ 
ликий дивак: як почне приставляти 
та вигадувати, так усі аж за живіт 
берутця та регочуть. С. Звонецкое, 
Екатер. у. ІІан начальник—старий 
дивак. Літературно-Науковий Вістн., 
1917, II—III, 320. Также Кримський, 
Повістки і ескізи, 1895, 189. 

Дивацький, достойний удивленія, 
удивительннй. Думка про Фергану, 
про подорож, кудись у далекі краї 
тепер ему здавалась такою чудною, 
дивацькою, що він навіть дивувавсь, 
як вона могла зародитись у его поси¬ 
вілій голові. Чернявеький, Опові¬ 
дання, Київ, 1913, 134. 

Дивацтво, ва, чудачество С. Зво¬ 
нецкое, Екатер. у. 

Дивачити, чудачить. Тамв же. 
Дивачка, ки,'чудачка. Вона (.мати) 

хотіла, щоб татко найгіяв до гіего 
бону, а татко найняв пана навчи- 
теля. Така стара дивачка/ Коцюбин¬ 
ський, Дебют, Спб—Львів, 1911, 5. 
Теж Засів, 1912, .№ 9, 88. 

Дйвище, ща, ДИВО. Поглянь тілько, 
якого дивища немає в свігпі? П. Мирг 
ний. Спокуса, Нова Рада, Київ, 
1908, 102. 

Дивіння, ння, смотрініе. їй зда¬ 
валося, гцо дзеркало од дивіння в его, 
мусить псуватись. Кримський, По¬ 
вістки і ескізи, Коломия і Львів, 
1895, 118. 

Дивоглядність, ти, чудовищность. 
Із рукописа Г. А. Залюбовськаго. 

Диво кий, видимий (?) Чтобн 
уиичтожить у человіка лишай, 
употребляютв наговорв: „Лишаю 
дивокий, не робись широкий. Жиди 
в пьятницю мнясо їдять і тебе звї- 
дять“. Произнося наговорв, нужно 
три раза обвести лишай мизинцемв 
лівой руки и три раза сплюнуть. 
С. Немовичи. Волнн. г., Ровен. у. 

Дивбснуб, ба, свагь, бояринь. 
С. Залиманв, Ворон, г., Богуч. у. 

Дивотвбрний, чудотворний. Із ру¬ 
кописа Г. А. Залюбовського. 

Дивочний, удивительннй; найди- 
вочнійший, самий удивительннй, 
найудивительннй. Кониський, Хо¬ 
дімо за ним! Спб, 1905, 26. 

Дивошуб, ба, свагь. Ходи, Марисю, 
до домоньку, пришли до тебе добргії 
люде, добриї люде—три дгівошубгі. 
Житецкій, Очеркв звуковой исторіи 
малорусскаго нарічія, Кіевв, 1876, 
307. См. слово „дивоснуб". 

Дйвьячко, ка, уменш, отв слова 
„диво". Прибудь нарожденній,молит- 
вяній, сірій корові тіла, і здоровья і 
всякого добра і дивьячко-вгімгілчко. 
Молитва од хороби на скотину. Сл. 
Хандаліевка, Екатер. г., Павл. у. 

Динйн, на, инструментв для мо¬ 
лотьби, соетоящій изв широкой, 
загнутой вв переднемв конці вверхв 
доски, вв роді дна саней, вв ниж¬ 
нюю сторону которой вколоченн 
кремневне осколки. Бессарабія, 
Украинскій народв, Петроградв, 
1916, II, 472. 

Дикарь, ря, простой породи го- 
лубь. СоїшпЬа іигіиг. У мене пара 
буркуцьких голубів, а три пари дина¬ 
рів. С. Солпцевка, Харьк. у. 

Династ&рія, династерія, ріі, кон¬ 
систорія. Любецкій архивв гр. 
Милорадовича, Кіевв. 1898, І, 210. 
Зварницкій, Вольности зап-хв 
коз-вв, планв г. Екатеринослава, 
1786 г., окт. 10. 

Дикопіль, ля, дикое поле. Г. Жур¬ 
ба, 3 життя, Одесса, 1909, 3. 

Динопорожній, дикій и незаселен- 
ннй. Тут скрізь були дггкопорожні 
стеті: ні сел,ні хуторів, гіг людей; за¬ 
те звіру, ггтгщі, трави такого, гцо і 
змислити неможгіа. С. Чернишовка, 
Екатер. у. 

Дйлда, ди, бранное слово, при- 
лагаемое кв женщині високой 
нескладной и глупой. Чортова дгіл- 
да/ Ото ще: яка дгілда устряла до 
маненьких. Повсемістно вв Харь- 
ковской губерній; употребляется вв 
Полтавской и Екатеринослаяской г. 
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Диль, ля, иначе стінка, ки, шш 
барнйн, на, досчатнй заборг. Сл. 
Немовичи, Волнн. г., Луцк. у. 

Дим, му, жилье, откуда идетг 
днм'Ь. У запорозців брали податки 
од кожною диму по карбованцю на 
рік. С. Капуливка, Екатер. у. 

Димара, ри, соб. имя Димитрій- 
С. Андреевка, Екатер. г. Бахм. у. 

Димйрь, ря, особнй снаряді, со- 
стоящій пві небольшой жестяной 
трубки сть небольшимі кожаншгь 
міхомі для подкуриванія пасіч¬ 
никами пчелі. М. Котовка, Екат. г., 
Новом. у. 

Димед, да, собств. пмя Днмиді. 
Філолоґічішй збірник памяти К. 
Михальчука, Київ, 1915, 149. 

Дйминиця, ці, пршци на ногахть 
(бслізнь). С. Чаплинка, Екатер. г, 
Новом. у. Кажуть, димгтиця—нарив 
під крилі цевої упадини. М. Кишинка, 
Полт. г., Кобол, у. 

Дймін, на, демоні. Народилось 
дитя. І ангел у того дитяті і димін. 
Мвлорадовичі, Труди Полтавской 
архивной комиссіи, 1914, XI, 74. 

Димлйвий, димний. Візьми оцею 
лттаря, а того не бери, бо той дим- 
ливий. С. Кибинци, Полт. г., Мирг. у. 

Дймлянка, ки, овощь, пропитан- 
ная днмомі ві плохой сушильні 
во время сушки. Чикаленко, Роз¬ 
мова про сельське хазяйство, Спб, 
1903, У, 67. 

Димуля, лі, уменшительно-ласка- 
тельиое отт> собств: имени Влади¬ 
мира То у неї що-паменьчий сипко 
Димуля, м гіперин мазунчик. С. Фа- 
ліевка. Хоре. у. 

Димчйнна, ки, вітреница, легко- 
мнеленная женщяна. Желиховскій, 
МалоруссКо-німецький словар, Л., 
1886, І. 

Дймчйстий, димчастий. Черняв- 
ський, Оповідання, Київ, 1913, 22. 

Диня, ні, малая тиква. С. Зали- 
мані, Воронеж, г., Богуч. у. 

Дисновйй. дисковой. Кожен раз 
після цего (покосу трави) волочили 

дисковою бороною, щоб вона густі иіе 
розросталась. Васильківський, Збір¬ 
ник, Київ, 1910—1912, 193. 

Диспозйція, ції, распоряженіе. 
Малжонці моей в зуполную диспо¬ 
зицію доручаю кгрунтн и рухомне 
всякіе вещи и маетности. Бан.-Ка- 

| менскій, Источяики малорос, исто- 
ріи, Москва, 1859, II, 330. 

Дитун, нй, хорошій производи- 
тель дітей. Е, він у нас добрий ди¬ 
тун: у нею, що ни рок, гпо й при- 
рок.—Це що ж воно таке? Таке, що 
ни рок, то й дитина; ото вігі через те 
і дітгун. Батурині, Черниг. г. 

Дитяча рйдість, роді узора на 
пасхальной писанкі. Скаржинская, 
Опнсаніе народннхі писанокі, 1899, 
І, 151. 

Дйхавна, ки, днхательное горло. 
Корольов, Про людське тіло, Полта¬ 
ва, 1908, 28. 

Дйшка, ни, горловая вітвь. Так 
і пішла зразу у дигику. Сл. Липцн, 
Харьк. у. 

Дишнй, кі’в, днхательнне органи, 
бронхи. Нерідко чиряки бувають у 
легенях, де й розриваготця й тій за¬ 
тікає скрізь по дигиках. Засів, 1911, 
№ 6—7, стр. 99. Корольов, Про 
людське тіло, Полтава, 1908, 28. 

Дишковйй, досчатнй. Дишковий 
причілок. М. Столидь, Минск. губ., 
Пинск. у. 

Дишнреція, ції, законность, ири- 
личіе, благопристойиость, благопри- 
лдчіе. Хан кримський теди писав 
до Сірка і до всего войска, аби,- 

| тих невольників, спустившися на 
І его ханскую дишкрецію, одпустило 
І к нему в Крим. Величко, Літопись, 
! Кіеві, 1861, И, 365, 382. 

Дишлевйй, випивка при отіізді 
і гостей со двора хозяина. Степ, Оде¬ 

са, 1916, 103. 
Дишнйй, дихательний. Входигпь 

зараза у тіло здорової людини мабуть 
через дигині органи тіла (через ніс, 
дишницю та легені). М. Левицький, 
Лікарські поради, Спб, 1913, 89. 
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Дишнйця, ці, днхательннй органь, 
бронхи. М. Левицький, тамь же, 107. 

Діадіма, ми, діадема. Радивилов- 
скій, Вінец-ь Хриетовь, Кіевь, 
168 , 511. 

Дібрі'вний, дубр&вннй. Дуб дібрів- 
ний кращий, кріпити, а ніж тон, що 
но долинах росте. С. Маріовая, Сл. 
Мерефа, Харьк. г. 

Діван, ка. дерзкій, свиріпнй, 
яростннй. Словарь книжной мало* 
рус. річи ХУІІ В., КІЄГ;Ь, 1889, 20. 

Дівана, ни, дівица. Сестрице-ді¬ 
вано, тебе люде кличуть. Изь народ- 
ной нісни, ьееенней. С. Солнцевка, 
Харьк. губ. 

Дівега, ги, дівчища. А. Тесленко, 
З книги життя, 1912, 86. 

Дівері, ряти, уменьш. огь слова 
„дівер". Діти—малі діверята та 
зовиці—реючутця та малими язиками 
■погані слова ляпають. Григоренко, 
Наши люде на селі, Юрьев, 1898, 97. 

Дівизна, НИ, ДІвичество. Розкладу, 
розвішаю свої згадки, як молода діви¬ 
зну, розстелятиму до місця розгляда¬ 
тиму, аж поки не згасне у небі 
остання зірка. Васильчснко, Опові¬ 
дання, Кпїв, 1915, 37. 

Дівоцьна дитина, ни, незаконное 
дитя оть дівуїлкп. Д Бодаковка, 
Полт. г., Мире. у. 

Дівочча, чча, наряди, одежда п 
проч., что носить или косила дів¬ 
чина. Оце візі міть собі на схованку 
плахту, оправку, віник, мережану 
сорочку—це мос колишнє дівочча. 
Г. Винниця, Подол. г. 

Дівочість, ти, дівство. О, жетци- 
по! Та может згєднати в собі діво¬ 
чість помислу з божественним мате¬ 
ринством. Вістнпк культури і житія, 
1913, Л!і' 3, 2. 

Дівбчний, дівственішй, ціломуд- 
реиннй. Шевченко, Кобзарь, 1908, 
565. 

Дівчачур, ра, дівочникь. С. Ста- 
ро-Салтовь, Харьков. г., Волчан. у. 
Вь Словарі Гринчеика „дівчур"; 
II, 388. 

Дівчачурний хлопець, дівочникь, 
любитель дівушекь, тамь же; тоже 
у Нечуя-Левіцького, Грамматика 
укр. яз., І, 19. У нас ото, як хлопець 
покгте гратись з товаришами та 
почне удаватись до дівчат, такого 
зовуть дівчачурний хлопець. С. Юна¬ 
ковка, Харьк. г., Сум. у. 

Дівчинйсно, ка, дізчонка. На ли¬ 
шені ко мос народилося на світ це 
клятовано дізчпниско! Кримський1 
Повістки і ескізи, Коломия і Львів, 
1895, І. 

Дівчйнище, ща, огромиаго роста 
„дівчина". Ото так дівчинище! 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Дівчинятко, ка, маленькая ді- 
вочка. Всі звернули увагу па миле¬ 
сеньке та гарнесеньке дівчинятко. 
Старнцький, Безбатченко, Нова Ра¬ 
да, Київ, 1908, 168. 

Дівчйсько, ка, оть слова „дівка". 
Тіточю, чуєте тітко Олено? сипало 
благаючи молоде дівчисько. Засів, 
1912, «!\2 8, стр. 74. Форма побіль¬ 
шення --„дівчисько". Філологічний 
Збірник памяти К. Михальчука, 
Київ, 1915, 139. 

Дівчун, ка, ередиее между ді- 
вочкой и дівчиною. Вона уже доб¬ 
рий дівчук, могла б і робити, ги а не 
хоче. С. Володарка, Кіев. г., Звен. у. 

Дегтярій, іч, дифтерить. Харь- 
ковекій Сборникь, 1891, VIII, 188. 

Діґністйрство, ва, сань, достоин- 
ство. Словарь книжн. малор. річи, 
XVII в., Кіевь, 1889, 20. 

Дід, да, снопь, которнй стоить 
вь красномь у глу („почеснім місці"), 
за етоломь, вь хаті. Етноґрафічпий 
Збірник, Львів, 1912, 379. 

Дід і баба, родь игрн или заба¬ 
ви у галичань и гуцуловь „на но- 
сіджінні" у тіла покойвика, тамь 
же. 228. 

Дід, да, машкара, родь дітской 
игрупікп, Кіевская Старина, 1904, 
іюль—августь, 72. 

Дідй, дів, иначе „стовбці", ко- 
роткіе столбпки, которне утвержда- 
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лись вь средині между попереч¬ 
ними балками при постройкі клуни. 
С. Заболотье, Ковел. у. 

Діди, дів, три осеинія поминаль- 
ння субботн, когда поминають по- 
койнйковь: Дмитріезская суббота, 
нередь 26 октября, Козьмина, пе¬ 
рець 1-мь ноября и Михайловская, 
передь 8-мь ноября. М. Алексан- 
дровка, Черниг. г., Соеницкаго у. 
Зтнографическій Сборникь, Спб, 
1853, І, 325. Сравни вь Словарі 
Гринченка: „дід", І, 388. 

Ді'дин, на, кожаная пуговица на 
верхней одежді. Кіевская Старина, 
1902, октябрь, 88. 

Дідина, ни, имініе, унаслідован- 
ное оть діда. Любавскій, Областное 
діленіе и містное упр. литовско- 
руеск. госуд., М, 1893, 550. 

Дідикйна, ни, наслідство отгь 
діда. Житецкій, Очеркь звуковой 
исторіп малор. нар., Кіевь, 1876, 357. 

Дідйсьно, на, оть слова „дід". 
С. Михаринди, Вольт, г., Старок, у. 

Дідицтво, ва. 1) Наслідіе, цар¬ 
ство. Если иотребуеть небесного 
дідицтва, Духь Святий, будучи 
Богомь, єсть частю и дідицтвомь 
человічимь. Радивиловскій, Вінец-ь 
Христовь, Кіевь, 1688, 77, 226. 
2) Ииініе оть діда. Купиль лань 
Петрь Радзіовскій дідицтво Пне- 
кольть. Житецкій, Очеркь звуковой 
исторіи малор. нар., Кіевь, 1876,354. 

Дідичити, владіть имініями по 
отці или по матери. Панни, внхо- 
дящія вь Польшу или Мазовію, не 
могуть сь своими мужьями чуже- 
земцами владіть имініями—„діди- 
чити“—по отці или по матери. 
Любавскій, литовско-русск. сеймь, 
М., 1901, 274. 

Дідівка, ки, одинь изь сортовь 
їблокь. Нолтав. г., Милорадовичь, 
Кіевская Старина, 1900, октябрь 46. 

Діднина, ни, имініе оть діда. 
")на продала Петрашкові Радьзн- 
'вскому свою діднину и вотнину. 

’амь же, 354. 

Дідора, ри, кріпкій, могучій дідь. 
Ото ще дідора, так дідора! То такий, 
що з одного копита і еола убье! 
С. Грушевка, Херсон, у. 

Дідорака, ни, тоже, что дідора; 
во всеобщемь употребленіп вь Ека- 
теринослав. и Полтав. губ. 

ДІдуй, дул, ДІДЬ. Дідрй мій, го¬ 
лубе мій, да порада моя да потіха 
моя. Народная пісня, Згнографи- 
ческое Обозрініе, 1907, ЕХХХІ — 
Б XXXII, Л° 2—3, 139. 

Дідурлга, ги, огромнаго роста 
дідь. Ой під вишенікого, під чере¬ 
шенькою стояв старий дідуряга з мо¬ 
лодесенькою. Рідний Край, 1911, 
№ 27, 9. 

Дідусь, ся, загнути дідуся, ви¬ 
ру гать матерно. Що ж вігі ему ска¬ 
зав?- -А (по? Загнув дідуся та й пісня 
вся. Батуринь, Першії, г. 

Дієспосббний, раб єїг.с пособн ьі й. 
Він гпак, щоб сказати, був дуже міз- 
ковиитіі, то цбго нема; а що він „діе- 
споеобпий, то цего у нею ніхто не 
обніме. С. ІІетриковкз, Екатер. губ., 
Новом. у. 

Дійство, ва, дійствіе (грамматич. 
терминь). Книіарь, Київ, 1917,1, 7. 

Дійшлість, ти, совершенство; дій¬ 
шлість розуму, науки, культури. 
Г. Нечуй-Левицький, Грамм.-.тика 
українського язика, 1914, І, 15. 

Діл, долу, подоль (спідниці). Ве¬ 
лично, Літопись, Кіевь, 1864, IV, 
126. 

Ділите, мого, ділимое (вь ариф- 
метикі). Ся. слово „частне". Сте¬ 
повик, Арихм етика, Полтава, 
1909, 61. 

Ділйтель, ля, ділитель (вь ариф- 
метикі). См. слово „частне. Тамь 
же 61. 

Діло, ла, в такім ділі, бить бе- 
ременной. -Моя жінка в такім ділі, 
то її неможна посилагпгі на важку 
роботу. С. Липова Долина, Полт. 
губ, Гацяч. у. 

Діловбд, да, ділоироизвидитель. 
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Діловодець, ця, ділопроизводи- 
тель, с^кретарь. Хто его зна, чи 
вистачить сили і охоти вести това¬ 
риські справи у селян, поки не дадуть 
нам діловодця, секретаря. Засів, 
1911, № 13, стр. 199. 

Діловодство, ва, Ділопроизвод- 
ство. 

Ділостать, ті, положеніе, состояніе 
діла. Ну, та яке ж ділостать у 
вашого діла з куплею землі у казні?— 
Та яка ж там ділостать? запла¬ 
тимо згори (усі) грогии селом, то й 
буде наша земля. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у., М. Лободовскій. 

Дільник, ка, ділитель (математ. 
терминн). Книгарь, Київ, 1917, 
І, 8, 9. 

Дільниця, ці, участокп, доля, ді¬ 
лянка. 4 остроги міщане наши 
свои дільницн мають робити, а 
князьскіе и панськіе и духовнне 
люди кн тому яси дільницн свои 
мають оправляти. Любавскій, 06- 
ластное діленіе Литовско-русскаго 
го—ва, Москва, 1893, 795. 

Дільчий, чого, судья, котораго 
брали отчинники оти воеводн ви 
различння міста, ви случаі слож- 
наго ділежа имініями, для пра- 
вильной разверстки земли на 
місті. Любавскій, Тами же, 564, 
808. 

Діоцйзія, зії, предписаніе, при¬ 
паяй. Сими днями Луцька консисто¬ 
рія, по моєму наказу, випустила по 
цілій діоцезгї секретну інггбіцію (за¬ 
борону), щоб ні один ксендз, під по¬ 
грозою згону, з посади, не смів він- 
чауги панни Станишевської. 0. Ле- 
вицький, Волинські оповідання, 
1914, 132. 

Дірбкт, та, руководитель, рас- 
порядитель. Величко, Літопись, 
Кіеви, 1848, І, 123. 

Дірйкція, ції, управленіе, покро- 
вительство, протекція. Онне (та¬ 
тари) на нас (запорозцеви) наві- 
тують и всиять до их дірекціи 
приблизить помишляють. П. Ко- 

роленко. Матеріали по исторіи 
войска запорожскаго, Харькови, 
1896, 2. 

Дірчйвити, начать обращаться ви 
днрки. Уже листя дірчавнуть на 
капусті. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у., М. Лободовскій. 

Дірчастий, днрявнй, прозрач- 
ннй. Таким дірчастим затіпаєте 
вікно, що все буде видгго. Кіевск. г., 
О. Пчілка. 

Дрч&тий, днрявнй. Журливі мар¬ 
мурові очі дивилися на старий кіпарис, 
що гилками торкався до чугупною, 
дірчатого пишу. Романова, Статуя, 
Нова Рада, Київ, 1908, ЗОЇ, 

Дірчувбтий, ноздреватий. З дір- 
чуватого каміню збудована школа, 
через те вона й холодна. С. Вовниги, 
Екатер. у. 

Дірявка, ни, днрявая сумка, дн- 
рявая миска, дівка, потерявшая 
свою „честь", М. Котовка, Екатер. 
губ., Новом. у. 

Діскусія, сії, дебати, спори. Але 
позаяк підчас попереднего сеймика 
сеймові діскусії мали остільки пал¬ 
кий характер, що збори закінчились 
загальною багпаліею. О. Левицькйй, 
Волинські оповідання, 1914, 117. 

Дітворня, ні, дітишки А тієї 
дітворні понабігало, неначе сарани. 
Д. Весело-Ивановка, Екатер. губ., 
Верхи, у. 

Діткливий, чуветвительннй. Изи 
документовн запорожскаго архива 
XVIII в. 

Дітклйвість, ти, чуветвитель- 
ность. Тами же. 

Дітклйво, нар., чувствительно. 
Тами же. 

Дітолйбець, ця, дітолюб, ба, чадо- 
любецн, дітолюбеци. Він, той пан 
великий дітолюбець; у нею своїх чет¬ 
веро дітей, а от же ще узяв одного 
чужого та й няньчитця з ним. Се¬ 
ло Паньковка, Екат. г., Новом. у. 

Дітолюбство, ва, чадолюбіе. Тами 
же. 
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Дітородний, дітородний. У черев¬ 
ці матки (бжоли) е дітородня снасть, 
природжиння. Немоловський, Бжіль- 
ііицтво, Спб, 1904, 19. 

Діцький, датський, децький, ного, 
слуга намістника-державцн, їздив¬ 
шій оть него вт> разння міста., 
когда нужно бнло кого набудь 
приводом?. представить на суді, 
намістяика—державцн или его за- 
місгителя, а также, когда нужно 
бнло произвести полицейскимь по- 
рядкомь имущественное взнсканіе 
(движимостью) по суду. За свой 
трудь ліцький получаль „діцько- 
вання", которнмт. ділился сг на- 
містникомь-державцем). Лгобав- 
скій, Областное діленіе Литовско- 
русскаго г-ва, М., 1893, 665, 757. 

Діцьков&ння, децьков&ння, дітсь- 
новйння, ння, вознагражденіе, кото- 
рое получали за свой труді, „дідь- 
кі“ и которнмг они ділились со 
своими намістниками—державця¬ 
ми. Любавскій, там?. же, 665, 757. 

Дішкурув&ти, разговаривать, бе- 
сідовать, разсуждать. Апостола св. 
ГІетрь в першому своем’ь посланій 
такт, о повазі архіерейськой диш- 
курусть. Требник?. Петра Моги¬ 
ли, Кіевь, 1646, предмова, 3. 

Для, тоже, что бля, т. е. около, 
близь. Зібралися раз мужики на ву¬ 
лиці для Бабаввої комори, зовсім вже 
на смеркаті. Харьковск. Сборникь, 
1895, IX, 244. 

Длявий, медленний, косннй. І. 
Нечуй-Левіцький, Грамматика укр. 
ЯЗ., 1914, І, 28. 

Длявість, ти, медленность. І. Не¬ 
чуй-Левіцький, тамь же, 36. 

Дмйтерко, на, умен. оть собств. 
имени Дмитрій. Сидить Дмйтерко 
за столом, скучно ему самому, коли б 
до его квочка, нескучно б ему самому. 
С. Лунинець, Минск. г., Пинск. у. 

Дмйтерь, ря, соб. имя Дмитрій. 
Любецкій архивь гр. Милорадови- 
ча, Кіевь, 1898, І, 238. 

Дмитр&шко, на, соб. имя Дмит¬ 
рій. Слухай сюди, Дмитрашко: по¬ 
їдеш до города, то купи там оселедців, 
гасу, веревок. С. Бабай, Харьк. губ. 

Дмитрухно, на, соб. имя Дмитрій. 
Як ишли собі гпри молоденькі лугом, 
зажурилася кожна своїм другом, да 
попереду душа Ганиухна йшла до сво¬ 
го Дмитрухна да за рученьку вела. 
X. Хорсь, Минск. г., Мознр. у. 

Дмух, ху, дуновеніе, дутье. Осно¬ 
ви всего світу одчинились од грому 
голова твого, Го еподи, од дмуху духа 
гніву твоєю. Псаломь XVII. 

Днев&льний, днювальний, дневаль- 
ннй. Винниченко, Мнімий господін, 
Київ, 1906, 389. А хто сегодня за 
днювального?—Грицько Семсненко. Ни- 
кополь, Екатер. у. 

Днйвник, на, дневная б а бочка, 
Раріїіо йіигпа. С. Вознесенка, Ека¬ 
тер. г., Алекс. у. 

Дневнинйр, ра, хроникерь, со- 
трудникь газети, завідуй щій от- 
діломь хроники. Кримський, Му- 
сулманство, Львів, 1904, 149. 

Дневник&рський, хроникерскій. 
Кримський, Мусулманство, 161. 

Днище, ща, илоскія складки на 
верхней, длинной одеждй („До 
днища"). Полт. г., Милорадовичь, 
Кіевская Старина, 1900, IX, 250. 

Днйщик, на, мастерь, приготов- 
ттяющій днища для прялки. Бату- 
ринь, Черниг. г. 

Дніпрйще, ща, русло, покинутое 
Днїпромь; иногда „Дніприщем" 
називають исконное русло Дні¬ 
пра вь отличіе оть новаго русла 
Дніпра. Слово, извістное повсе- 
містно у придніпровскихь жите- 
лей Екатерин., Херсон, и Таврич. г. 

Добалй, нар., вверхь ногами, не 
такт», какь слідуеть. Тяжі (в плузі) 
поперекручували чересло, затягли на 
пів-верстви в поле і на аршин глибже 
од леміша, гюдугику на теліжці по¬ 
ставили добала, та й хочете, щоб 
він вам орав. Муравейникь (Комаш¬ 
ня), 1913, № 39, стр. 4. 
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Добиватель, ля, добнватель. Поя¬ 
вилося кілька сот добивані елів золота. 
Вістник культури І ЖИТТЯ, 1913, 
«Мв 3, 6. 

Добйчний, добнчішй. Жителей 
зрибами добнчннми з Богу и от 
Днипра простуючих на рожних | 
місцех и на дорогах за всего об- і 
дирали. Зварницкій, Источ. для 
ист. зап. коз., І, 980. 

Доблеяти, доблеять. Я тебе за¬ 
клинаю: иди у безвісті( у провалля, 
куди коні недоіржують, корови не до¬ 
рікають, вівці не доблеюють. Коцю¬ 
бинський, Тіні забутих предків, 
СПВ, Львів, 1913, 49. 

Доборщйти, довести до конца, 
ДОСОЛИТЬ, ДОДІлать. Хто его знас, 
чи він не доборгцив, чи переборщив. ' 
Д. Тахтаивка, Полт. г., Кобеляц. у. 
Повсемістно вт> Полтав. и Харьк. г. 
Вч> Словарі Гринченка иміется 
слово „переборщити", но н і т ч> 
слова „доборщити". 

Добразда скоштувати, получить 
ударт> (добро-азч>-да) по старан¬ 
ному методу ученія грамоті. С. 
Старьіе Санжарн, Полт. г. 

Добрая мйтка, ви, добрая пчелиная 
матка—та, которая кладете яички 
одішаково для трудової! и трут- 
невой пчелн. М. Котовка, Екатер. 
губ., 1-Іов. у. 

Добрега, ги, доброта, добрнй че- 
ловікг. То у нас не пан, а добрега. 
М. Котовка, Екатер. г., Новом. у. 

Добрйдні, нів, привітствіе огь 
нісколькихт. лицт> добрнхг дней. 
В понеділок, по добриднях, а в вів¬ 
торок свекор і каже: „вари для себе 
і для других“. Милорадовичч», Труди 
Полтав. архив. комиссіи, 1914, ХГ, 
78. 

Добрйло, ла. 1) Добрнй человікч>. 
2) Все что сдабриваеть пищу. 
С. Вознесенка, Екат. г., Алекс. у. 

Добрйнен, добренькій. Будь, зятю, 
добринек, носи кожух теплинек. 
Гніздич'ь, Матеріали по народной 
словосности, Полтава, 1915, 43. 

Добрйще, ща, увел. оть слова 
добро. Так зверху глянути, таки, 
Господи, яке добрйще. Промінь, 1917, 
Мй 3—4, Сір. 29. 

Дсбрбв.а, ки, трак?; добровку 
сушать, расіиракя'ь вт> порошокг, 
порошк.іМ'ь з- снпагсій рани. Полт. 
губ, Зтяіч рафптеское обозрініе, 
Москва, 189]", \'Пі, 170. 

Доброволенство, ва, доброжела- 
тельство. Льбавскій, Областпое ді¬ 
лені?, М. 1893, ЗО. 

Добровонний, благоьош.нй. Хай 
кадиломь добровопним наша пісня воз- 
несепіця. Сгарпцький, Поезії, Київ, 
1908, 206. 

Добродайний, даюшій добро, 
благо, богатства. Наші предки, які 
спокон віку оселяють наш допродай- 
ний край, були охрещені. Валько¬ 
вим, Проповіді, Проскуров, 1917, 47. 

Добрбдок. на, добродітель, бла- 
годітель. Зварпііцкіп, Ист ч. для 
ист. зап. коз., 1903, І, 105. 

Доброзичливий, добрежелатель- 
ІШЙ. їй зразу додрозичливі- людці 
внесли у вуші звістки про „роман" 
її чоловіка. С. Вергуни, Кіевск. у., 
Черкас, у. Маяк, 1913, Хн 21, 13. 
Літопись Самовидца, Кіеь_ь, 1878, 
380. 

Доброкбнний, доброкоїшнй. Що 
ж у вас усі козаки доброконні?— 
Усі, пане, сотнику. Кубань. 

Добромйслиний, благомнелятцій. 
Зварницкій. Источ. для ист. зап. 
коз., 1903, І, 913. 

Добропамнятний, добропамятннй. 
Наш пан був хорошій для своїг лю¬ 
дей; гпо добропамнятний пан на віки. 
С. Красний Кугь, Екатер. г., 
Верхи, у. Добропамятній вожд'Ь 
нашь и гетман'ь Богдань Хмель- 
ницкій. Величко, Літопись, Кіевг, 
1851, II, 36, III. 

Доброписець, ця, доброписець, 
скорописець. Серце мос виливає сло¬ 
во любови: співаю про царя', язик мій 
буде тростиною доброписця. Псалом 
ХШ 
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Добросусідський, добрососідскій. 
Світло, Квїв, 1912 IX, 57. 

Добротвбрний, благотворний. 
“Село", 1910, № 36, стр. 7. 

Добротвбрність, ти, благодіяніе, 
благотворительность. Рідний Край, 
1906, Л'2 28, 14. 

Доброхв&льний, достойний доброй 
похвали. То діло доброхвальне: і Бо¬ 
гові угодне і людям корисне. С. Чер- 
ветчнна, Екатер. г., Новом. у. 

Доброхітність, ті, добровольность. 
І. Нечуй-Левіцький, Грам. укр. яз., 
1914, І, 16. 

Добрехбт, та, благожелатель, 
сторонник’Ь. От Оксененко, так той 
завжди за мене! То мій доброхот. 
С. Чернетчяна, Екат. г., Новом. у. 

Доброхбтний, доброхотннй, добро- 
вольньїя. Зварницкій, Источники 
для исгоріи зап. коз., 1903, І, 643; 
I. Нечуй-Левіцький, Грам. укр. яз., 
1914, І, 16. 

Дебрбхотно, наріч., доброхотно, 
добровольно. Зварницкій, Источн. 
для пст. зап. коз., 1903, І, 604, 804; 
II, 1250. 

Доброхотство, ва, доброхотство, 
добровольность. Величко, Літопись, 
Кіев'ь, 1848, І, 295. 

Доброчйнкиця, ці, благодітель- 
ница. М. Левицький, Нетри, Квїв, 
1908, 165. 

Добрун, на, добрий чоловік’ь. 
X. Гавриловка, Екат. г., Новом. у. 

Добруха, хи, лихорадка. Чтобн 
не разсердить лихорадку, еб нази¬ 
вають тіткою, добрухою, кумою. 
Кіевск. г., Сборник’ь Харьковскаго 
историко-филолог. о—ва, 1900, 230. 

Добрзчча, ки, добрая женщина. 
Із усіх моїх сестер ти одна добрячка. 
Павленки, Полт. г. Доню моя, доб- 
рлчко. Тамі. же. Доню моя, добрячко, 
яка у тебе душа хороша! Комншна, 
Полт. г., Мирг. зг. Добрий вечер, доб¬ 
рячко, чорненіки, біленькі і рябенькії 
курочки. Харьковскій Сборникть, 
1894, VIII, 9. 

Добути по волі, украсть. Кубан- 
скій Сборн., Екат—рч., 1904, XI, 28. 

Довбанка, ки, челн'ь, вндолблен- 
ннй изі. одного куска дерева. Ба- 
турині», Черниг. г. 

Довб&рство, ва, долбежничество, 
приготовленіе изт> дерева мисокт., 
кори її., вагановг, челнокові», маз¬ 
ниці», тамі. же. 

Дбвбарь, ря, мастері», вндалбли- 
ваюхцій изг дерева миски, корита, 
вагани, челноки, мазницн, тамі. же. 

Довбйло, ла. 1) Тоже, что долото, 
или все то, чімі. можно долбить 
дерево, камень, землю. С. Куле- 
бивка, Екатер. г., Новом. у. 2) Зу¬ 
брило; тогь, кто долбить или „зу- 
бриті." свои уроки. С. Остаповка, 
Полт. г., Мирг. у. 

Довбонбс, са, дубоносі, (птица). 
Полт. г., Лубен, у. 

Довг, гу, долгь. Довгів шия не 
верне. Мирополье, Курск. г., Судж. у. 

Довгач.чб, внсокаго роста чело- 
вікі>. С. Старо-Салтові., Харьк. г., 
Волч. у. 

Довгелбцький, очень длинннй. 
Поверх штанів була довга сорочка 
низче колін з довгелецькими рукавами. 
Осадчій, На грані XX століття, 
Київ, 1911, 106. 

Довгоборбдий, долгобороднй. Па¬ 
ничу!— Чого? Приходив до вас якийся 
пан довюбородий та питався, коли 
вас можна застати дома. Д. Бого- 
дарі>, Екатер. г., Алекс. у. 

Довго вйдий, длиннолицнй. 
С. ІПульговка, Екат. г., Новом. у. 
Андрій довговидий, а брат его уоісе 
кругловидий, а однієї матері діти. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч у., 
М. Лободовскій. 

Довговухий, долгоухій. М. Крама¬ 
ренко (М. Динарів), Різдвяні святки 
на Чорноморії, 1895, 23. Довговухий 
ішак, Маяк, 1913, XXXVI, 10. 

Довговьйз, за, длинношей. С. Ста¬ 
рий Кодакі., Екатер. у. 
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ДОВГОГОЛОВИЙ, долгоголовнй. Довго¬ 
головий, витрішкуватий, білявий на 
масть та ще й коноплястий хлопець. 
С. Кулебявка, Бкатер. г., Новом. у. 

Довгодневний, долгодневннй. Ра- 
дивиловскій, Вінецть Христова, 
Кіевг, 1688, 518. 

Довгожданий, долгождавннй. Дав 
Бог сина Грицькові довгожданою. 
Проекурівна, Од сіна до соломи, 
Київ, 1913, 16. 

Довгоносий, долгокоснй. С. Солн- 
цевка, Харьк. у. Также Майстренко, 
Загадки-забавки, Петрогр., 1915, 5. 

Довгокрйлий, долгокршшй. За 
селом, на вигоні, стоїть високий, довго¬ 
крилий вітряк,—ото і все его багац- 
тво. С. Остаповка, Полт. г., Мирг. у. 

Довгопеленка, ки, дівушка или 
замужняя женщина, носящая очень 
низко полн юбки (пелени спідниці). 
Так у пас полтавки лають наших 
дівчат: „чортови довгопеленкі"! А 
паши дівчата лають полтавок: „чор¬ 
тови деркачі"! Деркач птиця на 
довгих ногах, гпо у нею пірьл дуже 
високо, а у полтавок спідниці вище 
підвьязуюгпця, ніж у нагиггх. X. Кон¬ 
сулові, Херсон, у. 

Довгопьят, та, долгопятнй. С. їїо- 
суньки, Вкатер. г., Верхи, у. 

Довгорукий, долгорукій, ворови- 
тнй, попрошайка. Бона б і нічого 
собі дівка, та трохи теє... довгорука. 
—Це ж як? Тагм, що близько нічого 
не клади, а то підчибриче. С. Солн- 
цевка, Харьк. у. Дай-бо ж і мені!— 
Довгорукі сидять під церквою,—иди й 
ти туди, там і тобі дадуть. С. Лип- 
цн, Харьк. у.; д. Богодарг, Екат. г., 
Алекс. у. 

Довготерпелйвий, долготерпіли- 
внй. Світло, Кіевт», 1911, II, 45. 

Довготерпелйвість, ти, долготер- 
ЛІНІе. Велика довготерпелйвість моя 
і милости моєї немає гряниць. Шлях, 
Москва, 1917, У—VI, 52. 

Довготрів&лий, продолжительннй. 
Звичайні договори рідко забезпечують 
довготрівалу згоду. М. Грушевський, 
Промінь, 1917, № 1—2, стр. 18. 

Довгохвбстка, ни, одинт» изт» сор¬ 
тові» яблокі». Чикаленко, Розмова 
про сельське хазяйство, Спб, 1903, 
У, 71. 

ДовГОЦВІТКа, КИ, рогата довгоцвіт- 
ка, медоносная трава. С. Солнцевка, 
Харьк. у. 

Довгоязйкий, длинноязнкій, 
{Золтливнй. Ото вже той Микола 
довюязикий розблаювістгів! Той не 
вмовчить! Мандрнковка, Екатер. у. 

Довжелбзність, ти, д лин нота. 
Україн. наук. Збірн., М, 1916, II, 77. 

Довйбір, ра, дополненіе кі> вьі- 
борамт». Современное украинское 
слово. 

Довисока, нар., вверхть. С. Да- 
віадть-Городокт», Минск. г., Моз. у. 

Довідовання, ння, развіднваніе, 
разузнаваніе. До Вавилону послали 
на довідованя. Крнмскій, Украинск. 
грам., 1908, т. І, в. II, 416. 

Довіз, зу, подвозі». Довіз боевих 
запасів до фронту. Народная Жизнь, 
Екатеринославть, 1917, № 194. 

Довіра, ри, довіріе. Мусулмангт- 
алжирець у французьких правителів 
не має ані пошани, ані довіри. Крим¬ 
ський, Мусулманство, Львів, 1904, 
167. 

Довірливий, довірчивнй. Зразу 
вона став явною, довірливою, одвертою. 
Винниченко, ЛНВ, 1917, II—III, 220. 

Довірря, рря, довіріе. „Село", 
1910, № 31, стр. 4. 

Довісок, ска, довіст». Оце тобі 
два пуди мігиок, а це ще півпуда до- 
вісок,—це і все. С. Мандрнковка, 
Екат. у. 

Довколішній, окольннй. То ЗІ 
страху, то бажаючи добичи, Мага- 
медові стали піддаватися довколі- 
гині бедуїнські племена. Кримський, 
Мусулманство, Львів, 1904, 9. 

Довмітися, сообразить, приду¬ 
мать, какт> что сділать. Вт> Сло- 
варі Гринченка, „довмитися". З то 
невірно; СЛІДУЄТЕ „довмітися", оть 
корня „уміти". Я ніяк не довміюся, 
як це воно зроблено. Колг' б було не 
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Оовмівся, що робиш*, то тяжке б лихо 
склалося. Умити другое значеніе 
иміеть: „смьіть". як вода умила. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у., 
М. Лободовекій. 

Довнімати, допонпмать, сообра- 
жать. Видяче (то), ми отаман коше- 
вий всего войска запорожского 
низового, отамани куреннне и все 
войеко, довнимаемь, что онне на 
нас навітуготь. П. Короленко, Ма- 
теріалн по исторіи войска запорож- 
скаго, Харьковь, 1896, 2. 

Доводити КІНЦІ, доводить діло 
до коаца. Коли ти бачив, хто крав, 
то чого ж ти мовчиш? Чому кінців 
не доводиш! Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у., М. Лободовекій. 

Доводне, наріч., правдоподобно, 
праведно, основательно. Словарь 
книжной малорус. річи XVII в.. 
Кіевь, 1889, 21. 

Доводниче, чого, одна изь даней 
вч> пользу короля сьианскаго имі- 
нія. „Дави шесть коні, грошей, три 
почуколодки и ведро меду, четнре 
бобра и дві куницн; воловщинн— 
тринадцять грошей, помірного— 
два гроша, доводничого, тивунщинн 
п данничого полтретья ведра меду 
и двадцять грошей". Любавсцій, 
Областное діленіе... Москва, 1893, 
481, 692, 693 

Довготу, наріч., скоро, во-время. 
Схаменувся голова за вину довтоту. 
Бублеіі, ВхидчіШН, 1870, 23, 76, 121. 

Дбвціп, пу, умт>, способносгь. Дру¬ 
гий ею брат чудасив теж, але якось 
без довиту, грався більше, як дитина. 
Нива, Одесеа, 1885, 171. Літопись 
Самовкдца, Кіевь, 1876, 380. 

Довціпний, коварннй, умннй, 
благо.умішіі. Словарь книж. малор. 
річи XVII в., Кіевь, 1889, 21. 

Догадайло, ла, догадливий чело- 
вікь. Жуки, Полт. у. 

Догбднична, ви, догаднвающая. 
.Мій муженьку, господареиьку, біжи 
борзій та по бабоньку (сповітуху). 
А моя-то бабонька та догадничка дай 

сама біжить в однім чоботі да й без 
пояса. Народи, пісня, Волнн. губ., 
Житом, у. 

Доганяння, ННЯ, допить. Чоловік 
не встиг заховать їх (гроши) у скри¬ 
ню за гпим доганянням (злодія). Мо¬ 
лода Україна, 1911, № 6, 15. 

Догідця, ця, прислужник!» („до¬ 
годити"). Приекають коні; жде нас 
догидця (догідця?) Старицький, По¬ 
езії, Київ, 1908, 56. 

Доглекати, добить. А він таки 
того діда доглекав. Кіевск. Старина, 
1904, ноябрь, 235. 

Догляд&тоньки, оті» слова „до¬ 
глядати", досматривать. Хто буде 
дітей доглядатотки? Етвоґрафич- 
ний Збірник, Львів, 1912, 382. 

Дбдик, на, удодт». Як розориш 
гніздо додика, то він полетить у степ, 
украдеть у кашоварів отя, припесеть 
его і положить на хату, шоб згоріла. 
Харьковскій Сборн., 1894, УІІГ, 806. 

Додівйти, насиловать, прпну- 
ждать, удручать. Словарь книжной 
малорусской ріш XVII в., Кіевь, 
1889, 21. 

Додільний, цільний, работящій. 
Е, то чоловік додільний, працівитий. 
С. Веселое, Таврич. г., Мелитоп. у- 

До дня, до разевіта. С. Давиді», 
городокь, Минск. г., Мознр. у. 

Додорозумів&тися, догаднватьея. 
додумнваться, приразуміваться. 
Радивиловскій, Вінеді» Христовь, 
Кіевь, 1688, 311. 

Доживбтне, наріч., пожизненно, 
пока живемь, навсегда, до конца. 
Зоставши на войтовскомь зупел- 
номь уряді, о нимь раділь д«- 
животне. Величко, Літопись, Кіевь, 
1855, III, 544, 547, IV, 95. Звар- 
ницкій, Источн. для исторіи зап. 
козак., 1903, І, 982; П. Короленко, 
Матеріали по исторіи коааковь 
запорожекихь, Харьковь, 1896, 3. 

Доживотній, пожизненннй. Як ЩО 
він почесний член, то він оісе укупі 
і доживотній. Г. Гадяча, Полтав. г. 
Из^рань на доживотное войтовство 

»я * 
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кіевское бурмистрі. Димитрій По- 
лоцкій... Тос донесши, зостаю до- 
животним і зичливим слугою. Звар- 
ницкій, Источн. для ист. зап. коз., 
І, 325. 

Доживоття, ття, до конца жизни. 
по жизнь. Князь записує до актових 
книг... даровизний запис їй (малжонці) 
на право „доживоття“, себ-то воло¬ 
діння до її живота иншими ею маєгп- 
ностями. О. Левицькип, Волинські 
оповідання, 1914, 46. Любавскій, 
Областное діленіе... М„ 1893, 37. 

Дожйнки, вів, окончаніе жатвн, 
иначе „обжинки". „Дожинки* счи- 
таются праздникомь, но домашнимь; 
онь обходитея безь особенннхь 
торжестві.: внпьють только по атому 
поводу горілки, поїдять блиновь и 
вареникові, и боліє ничего. С. Вол. 
Депцевиче, Волнн. г., Ровен. у. 

Дожйночний, дожшючннй. Дожи- 
иочпг пісні. До<■ зароди, Боже, жигпо 
па прушлоє (будущеє) літо, з кореня 
коренистеє, з верху колосистеє. Ой 
у нагною господаря кудравая да голова, 
як кудрами потрасе, нам горелочки 
поднссе, ой нам гтгпи охвотно, а ему 
носгти моркогпно. С. Давндь-горо- 
доігь, Минск. г., Мознр. у. , 

Дозволений лист, дозволительннй 
листі, оті. короля о переході земля 
оті. одного собственника кт> дру¬ 
гому. Лист, которнй давали воеводн 
и старостн на утвержденіе купли- 
продажи, міни и другія сділки 
на недвижимня имінія, на разрі- 
шеніе вивести невісту И31> ея во- 
лости вь другую, за что все полу¬ 
пали извістннй доходь вь свою 
пользу. Любавскій, Областное ді- 
леніе... М., 1893, 262, 586, 820. 

Дозірний, зоркій. Дозірнеоко має: 
тільки гляне, зараз побачить, де що 
не так. Кіевск. г., О. Пчілка. 

До-знаку, нар., до остатку. Лі- 
топись Самовидця, Кіевь, 1878, 389. 

Дозор, ру, наблюденіе, досмотрь, 
дозорь. Спокидаю тебе, матушко, 
на Івана, оставляю на дозор Бого¬ 

слову. Сперанскій, Южно-русская 
пісня, Кіевь, 1904, 44. Літопись 
Самовидця, 380. 

Дозрілий, дозрілий, возрастннй. 
В її лиці знову строгість, а в устах 
якась дозріла скорботність, недо¬ 
ступність. Київ, 1917, II—НІ. 219. 
Уже чоловік дозрілого віку. Молода 
Україна, ІУ09, 10, 15. 

Дозрілість, ти, дозрілость, зрі- 
лость. Радивиловскій, Вінець Хри- 
стовь, Кіевь, 1688, 311. Коли вже 
надумалася мати атестат дозрі- 
лости, то гпреба всю программу добре 
простудіювати. Самійленко, ЛНВ., 
Київ, 1917 І, 49. 

Дозріння, ння, дозорь, наблюде- 
ніе. Любавскій Областное діленіе, 
М., 1893, 795. 

Дойлід, да, ллотішкь. Кь тому 
аби ви, мещане тамошнихь месте- 
чокь нашихь, вибравши межи со¬ 
бою зь девети человековь деся¬ 
того, межи которими жебн були 
пивовари, пекари, дойлидн, и ко- 
вали, до войска нашого при враде 
своемь виправили. Любавскій, Ли- 
товско-русскій сеймь, прилож., 148. 
Тяглой служби дойлидн не слу¬ 
жили, а исполняли только свою 
дойлидскую, но платили „дякло" 
и, віроятно, ходили на толоку и 
косили сіно подобно другимь не- 
тяглнмь людямь. Любавскій, Об¬ 
ластное діленіе. М., 1893, 332. 

Дойлідський, относящійся кь 
дойліду. Тамь-же, 332. 

Доїзд, ду, подьіздь. Доїзд до 
млина поганий, бо над річкою берег 
вузький. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у., М. Лободовскій. 

Доірж&ти, доржать. Я тебе за¬ 
клинаю: иди у безвісті, у провалля, 
куди коні не доіржують, вівці не доб- 
леюють, ворони не долітають! Ко¬ 
цюбинський, Тіні забутих пред¬ 
ків, СПВ, Львів, 1913, 49. 

Докал&нити, доТянуть, дождаться 
конца, убить время. Докаланив він 
дня і зразу, як тіпки стемніло, 
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побіг до дівчини. Д. Богодарг, Ека- 
тер. г., Алекс. у.; Бублей, Вхид- 
чинн, 1880,180, 298. Так-сяк, то тим, 
то сим докаланили вечір. С. Ново- 
Николаевка, Екатер. г., Новом. у. 

Докінч&ння, ння, оканчиваніе, 
окончаніе. При докончані моего 
листа прислав письмо Полтавскій 
полковник. Звзрницкій. Источ. для 
ист. зап. коз., 1, 628. 

Докірно, нар. укоризненно, сь 
докоромг. І на віщо справді драту¬ 
вати дитину! Докірно додала мати. 
Молода Україна, 1908, № 11, 25. 

Докірчиво, нар., укоризненно. 
Плющ, Твори, 1914, І, 130. 

Доковйтий, умннй, способннй, 
понятливий. У мене два сина: один 
доковитий і гарно учитця у школі, 
а друггіи пі, не такий. Сл. Мар- 
товая, Харьк. г., Волч. у. М. Ло- 
бодовскій. 

Докола, нар., варужу, около, 
Ой знаній, мати, у которой я хаті— 
докола та калиною, а в середині гпа 
родиною. Трудн О-ва изслід. Во- 
ЛИНИ, 1909, У, 124. 

Доколінниці, нниць, доноленце, ця, 
ПОКОЛ'ІННИЦІ, ниць, родв женских-ь 
штановг, носимихч. крестьянками, 
представляющих’Ь собой два длин- 
ннхч> (околО 60—70 стм), сквозннхч> 
мішка изч> білаго сукна, ничімч. 
между собою несоединенннх'ь, а 
надіваемнхч> каждая отдільно и 
укріпляемнхч» завязками, Укра- 
инскій народ'ь, Петроград, 1916, 
II, 875. 

Доконч&льний, докончанннй, 
окончательннй. Махмет Кгирій че¬ 
рез посла нашого грамоту свою 
докончальную на вечннй мир к 
нам послал. Любавскій, Литовско- 
русскій сеймч>, М., 1901, прило- 
женія. II, 54. 

Докрита, нар., круто. Так при- 
шлось докрута нетязі. Бублей, Вхид- 
ЧИНН, 1870, 82. 

Докульний, доколінннй (?). Да 
в того ж докулного кафтана на 

двоє клина поперізовано. Звар- 
ницкій, Вольности зап. коз., СПБ, 
1898, 325. 

Документальний, документаль¬ 
ний, достовірний. О том ознай- 
мую, любо (либо) то еще не во 
всем и документалная походить 
поголоска, же будто в кримских 
городах, а рачей в едном городи 
Козляві, моровая поносится язва. 
Зварницкій Источ. для ист. зап. 
коз, І, 1062. 

Докуч&тися, надоідать. Баба ви¬ 
ходе (із хати на двір), бо дуже доку¬ 
пались, викликали з хати. Харьков- 
скій Сборникть, 1895, IX, 261. Гла- 
гольная форма „докучати” обнчна, 
но форма „докупатися" рідка. 

Докучник, на, докучатель, надо- 
ідливнй человікв. Труди Черни- 
гов. предварит. комитета XIV ар- 
хеол. сьізда, 1908, 12, 16. 

Доладність, ти, изящество. І. Не- 
чуй-Левіцький, Грам. укр. яз., 
1914, І, 23. 

Доллятися, докончнть ругаться. 
Баба спинилася на стежці хоч до- 
лаятись. Вороній, Оповідання— 
ескізи, Київ, 1910, 35. Лаялась, ла¬ 
ялась, а все ж таті до кінця не до- 
лаялась. О. Солнцевка, Харьк. у. 

Долдон, на, 1) Лінтяії, лодарь 
Харьковскій Сборникь, 1893, VII, 
13. 2) Тупица. Ото чортів долдон, 
учить, учить, і ніяк не вивчгіть та¬ 
кого коротенького завдання. С. Ста- 
рица, Курск. г., Білг. у. Наседе- 
ніе села на половину украинское. 

Долишній, низменннй. В верхній 
частині живуть татари, а в до¬ 
лишній— переважгю багаті пани. Мо¬ 
лода Україна, 1908, Ла 5, 20. 

Доломан, на, мужская верхняя 
одежда. Глянгте лиш, панове, як 
прибрався отсей бсцман: ферезія гра¬ 
натова, доломан сайєтовий, шапка 
■підбита соболями. О. Левицький, 
Волинські оповідання, 1914, 136. 

Долоня, ні, тоже, Ч’ГО „тік“, т. е. 
гладко внровненное и сильно 
утоптанное місто, на которомв 
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происходигь мвлатьба діжами хлі¬ 
ба. Вт» различнихі» селах!» Волнн- 
ской губ. 

Доманйга, ги, подманиватель. Ич 
чвртів доманига, підманив таки дів¬ 
чину, послухали дурна. С. Капуливка, 
Екатер. у. 

Дом&ня, ні, умен. отт> собств. 
имени Домна. Д. Гайчурт», Екатер. 
г., Алекс. уізда. 

Дом&шнивий, домашній, містннй. 
Словарь книжн. малоруе. річи 
XVII в., Кіевт», 1889, 22. 

Дом&шність, ти, домі» сь усадь- 
бон. Кубань. 

Домва, ви, домі». Пані» Искра 
прошлой неділі вже у вечора з 
товариством-ь своим’Ь с поля гіри- 
бувт» к домви, в Полтаву. Звар- 
ницкій, Источ. для яст. зап. коз., 
1903, І, 306. 

Домигун, ні, ловеласі», дівоч- 
никі». Олексій зіркпув скоса на Ок¬ 
сану і зразу запримітив її роспале• 
ний вид. Дотепний домигун зрозумів, 
що дівтця в дівочому серці. Янов- 
ська, Оповідання, Київ, 1905, 56. 

Домишлйння, ння, догадка, раз- 
смотрініе. Словарь книжн. малор. 
річи XVII в., Кіеві», 1889, 22. 

Домішка, ни, прибавка примісь, 
бредни. Історичні факти одчищені 
критикою від фантастичних домі¬ 
шок. Кримський, Мусулманетво 
Львів, 1904, 194. 

Домішок, ка, примісь. Балака¬ 
ють по-українськи, хоч е домішки 
російщини. Народная Жизнь, Ека- 
теринославг 1917, № 193. 

Домішувати, примішивать, до¬ 
бавлять. До пшеничних висівок добре 
домішувати трохи й житніх. Кален- 
дарь „Час*, червень 19, 1917 року. 

Домнім&ння, ння, догадка, доми¬ 
сел!», умнселі», Радивиловскій, Ві- 
недт» Христові», Кіеві», 1688, 44, 139. 
Словарь книж. малор. річи XVII в., 
Кіеві», 1889, 22. 

Домнім&ти, мнить, умишлять, 
в мінять. Тамі» же, 22. 

Домовення, ння, досказивапіе, 
договариваніе. За домовенисм се (-ся) 
Абрамовоє Ііузовсков. Крнмскій, Укр. 
грамматика, 1908, т. І, в. II, 427. 

Домовласник, ка, домовладілеці». 
Муся була невеличка ростом, чорнява, 
дуже вередлива, дочка одиначка сусід- 
него чиновника домовласника Основа, 
Одеса, 1915, II, 93. 

Домовласниця, ці, домовладілица. 
Вона его прогнала за допомогою домо¬ 
власниці. Тамі» 88. 

Домовластйтель, ля, домовладі- 
тель. Маяк, 1913, № 48, 10. 

Домовство, ва, домі», домашнєє 
добро. Ой, жніть, женці, розжчнаіі- 
тесп, та на чорну хмару оглядайтеся, 
а я гіійду та по снідання, та по ран¬ 
нєє обідання, свого домовства одвідаю. 
Изі> народпой пісни, записанной 
ві> с. Посягві, Волнн. г., Остр. у. 

Домогляд, да, шатающійся но 
чужим!» хатамг, досматриваюіцій, 
кто ич:о іст!» и пьеть, приспушвва- 
ЮЩІЙСЯ, КТО И ЧТО говори!!», II ШТОМ1» 

распускающій везді по селу вся¬ 
кій сплетни. С. Звонецкое, Екат. у. 

Домонтарь, ря, ХОЗЯИН!». По по¬ 
хороні спрошує домоптар людей, що 
брали участь у похороні і услугували, 
до дому і тут їх гостить. Яворів- 
ський повіт, Етноґрафічний Збір¬ 
ник, Львів, 1912, 384. 

Доморі'дний, доморослий. Огп ши- 
бенмик! тільки й промовггла вона до 
доморідною ліберали й вольнодумця. 
Кримський, Повістки і ескізи, Ко¬ 
ломия І Львів, 1895, 151. 

Домосідувати, домосідовать. Я 
сегодня буду домосідувати з бабою, а 
син із жінкою пішли косити. С. Мзр- 
товая, Харьк. г., Волч. у., М. Ло- 
бодовскій. 

Домостроітельство, ва, домостро- 
ительство Домостроітельство боже. 
Степанковський, Казанчя сельсько- 
го пастиря, Пиків, 1909, 101. 

Домстйти, отомстить. Нехай сам 
Господь Бог домети ть той уггадок на 
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тою голові, хто туїв поголоску межи 
народ і межи пас унесл. Зварницкій, 
Иеточ. для ист. зап. коз., І, 313. 

Донебесний, донебесний, подне- 
бесннй. Височенні, донебесиі гори, 
Хоткевич, Гірські акварелі, Харь- 
КІВ, 1914, 23. 

Донедавна, нар., переді тімі, 
недавно. Ще донедавна він був веее- 
лий, бадерний, всіх товаришів сво'іх 
чудував своїм дотепним гумором. Віст- 
шзк союза визволення України, Ві¬ 
день, 1917, 22 КВІТНЯ, Ч. 147, СТ. 261. 

Донець, ця, такі назнвался у 
запорожцеві ватері, дувшій сь 
востока, со сторони Дона, оті зем¬ 
ля войска Донского. Зварницкій, 
Исторія зап. козакові, Москва, 1890, 
І, 528. 

Доносьнйй, громкій, отчетливнй (?). 
Ще мить і, розмахнувши цлпастгіми 
поликами, вона вже гучно ріже тро¬ 
пака, жартобливо приспівуючи донось- 
ним голосом. Рідний Край, 1912, 
№ 1, 11. 

Доночовувати, доночевнвать. (;к 
(як) си навкучит (наскучиш) забава, 
тоді розході си (ся) додому, лиш хиба 
декотрі доночовуют при мерці. Етно- 
ґрафічний Збірник, Львів, 1912, 311. 

Донощин, на, донощикі. Старий 
скоринкою намгрюєтця влучити в до¬ 
нощика, та де там лівою рукою влу¬ 
чити/ Пахаревський, Оповідання, 
Київ, 1913, III, 66. 

Донч&н, кб. 1) Порода лошади. 
С. Лоцманекая Каменка, Екат. у., 
с. Солнцевка, Харьк. у. 2) Система 
плуга. Село, 1910, № 5, стр. 14. 

Доняти, узнать, доняти діла, 
узнать діло, понять діло. Д. Бо- 
даковка, Полт. г., Мирг. у. 

Доосередновий, центростре- 
мптельннй. 

Дописка, ни, виписка. Зовсім уже 
була готова купча, як би не оця ка¬ 
посна дописка. Зверху, каже, неможна 
дописувати, а винеси вниз та ще й 
підтипи, що пт пропустив „в тексті“. 
Г. Екатериноелаві, ві конторі но¬ 
таріуса. 

Дописувач, ча, корреснонденті. 
“Село", 1910, № 44, стр. 5, Маяк, 
1914, № 14, 13. 

Допитно, нар., пнтливо. Він звів¬ 
ся, підійгиов до неї, взяв її голову в 
свої руки, допитно дивлячись їй в очі. 
Рідний Край, 1912, № 19, 8. 

Допідтечка, ки, роді женской ру- 
бахи. С. Залимані, Воронеж, губ., 
Богуч. у. 

Допік, ка, допеканье. Жінка гірша 
од чоловіка на допік. Бублей, Вхид- 
ЧИНН, 1870, 223. 

Доповнення, ння, дополненіе. До- 
повнепнем до сего другого розділу слу¬ 
жить розділ IX. Укр. Наук. Збір¬ 
ник, Москва, 1916, II, ЗО. 

Допокорбння, ння, окончательное 
покоренье. Через покорення Турке- 
сгпану та допокорення й розширення 
Кавказу рагітом побільшало (мусул- 
манство) на скількись міліонгв. Крим¬ 
ський, Мусулмансгво, Львів, 1904, 
205. 

Допокутати, докончить „покуту", 
епи темію. От мені, каже, треба бу¬ 
ло покутованій ще три роки, а тепер 
нехай допокутує ця жінка. Грибп- 
нюк, Татові казочки, Спб,і908, 54. 

Допокоїти, дожить иокойно. По 
немало понесенннмі трудамі (они) 
желаюті себе допокогть и не бить 
при своей должности (кошевого 
атамана и войскового судьи). П. Ко- 
роленко, Матеріали по псторіи вой¬ 
ска запорож., Харькові, 1896, 37. 

Дополудновати, докончить пол- 
дникі. Як улив одразу дощ, так ми 
покидали й куліш у казанку та ті¬ 
кати під копи,—не дав нам і допо¬ 
луднувати. X. Віровка, Екат. губ., 
Новим, у. 

Допомьянутися, озггботпться, до¬ 
биться, заявить. Нехай вже так, що 
кінь, або віл німий,—сам за себе не 
вміє допомьянутися; але ж робочий 
чоловік може і повинен сам за себе 
допомьянутися, бо як не пошанує він 
своєї сили сеюдня, як не похарчуєтця 
він добре проти своєї роботи, то зав- 
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тра, чи там пі&ніщв, вибьвтця з сил. 
Рильський, Про Херсонські заро¬ 
бітки, Київ, 1904, 36. 

Допотопний, допотопний. Крим¬ 
ський, Мусулманство, Львів 1904, 
110. 

Допр&вка, ки, взнск-ь денегь. 
Зварницкій, Источники для исторіи 
зап. коз., II, 2053. 

Допущення, ння, допущеніе. Ра- 
дивиловскій, Вінець Хрпстовь, Кі- 
евь, 1688, 372. Сее зими пронтьлое 
з Божего допупгьченя зо всею мает- 
ностью своєю на коренье погорель. 
Лаппо, Великеє княжество Литов- 
ское, Спб, 1901, І, 289. 

Дора, рй, тоже, что „рваний па- 
растас". См. слово „парастас". 

Дорадник, на, совітникь. Він, сам 
пан, нічого, а отой сго дорадник 
Яременко, ото гад. М. Котовка, Ека- 
терин. г., Новом. у. 

Дорачкув&тися, дойти, доползти 
сь трудомь. С. Хандаліевка, Ека- 
терин. г., Павлог. у. 

Дораяти, посовітовать. Дорално 
ему, шо єсть така-то, шо приходгть 
сюди, сатана. С. Ласки, Волнн. г., 
Овр. у. Труди о—ва изслідов. Во- 
лнни, 1914, XII, 82. 

Дорівнювати, равняться, прирав- 
ниваться. Коли я вискочив з своєї 
кімнати, що дорівнювала темпера¬ 
турою апартаментам Івана, перше, 
гцо я забачив, було широке, масне, 
повне неземної утіхи обличча дворника. 
Хоткевач, Життєві анальогії, Київ, 
1908, 278. 

Дорі'внюватися, приравниваться. 
Королі чегиські у всім хотіли дорів- 
нюватись з німецькими. Маяк, 1913, 
№ 33, 5. 

Дорідчаний, споеобннй, годний- 
Він у нас до всякою діла дорідчаний- 
С. Булаховка, Екатер. г., Павл. у. 

Дорікувати, дорбвнвать. Я тебе 
заклинаю: иди у безвісти, у провалля, 
куди коні не доіржують, корови не до- 
рікують, вівці не доблеюють, ворони не 
долітають. Коцюбинсі кий, Тіні за¬ 
бутих предків, Спб—Львів, 1913, 49. 

Дорічаний, говорящій все до діда, 
ДО речі, разумннй. Ця баба Каті- 
телина Педаченчиха у нас дорічана, 
—гусе знає. С. Хандаліевка, Екат. г., 
Павл. у. 

Доробадло, ла. 1) Ободь, на ко- 
торнй натягивается сито, рішето, 
бубень; 2) Деревяцннй, или лубя- 
ннй ободь для сидінія В'Ь нємь 
насідки на яйцахь. С. З?ламань, 
Воронеж, г., Богуч. у. 

Доробкевич, ча, вискочка. С. Во¬ 
лодарка, Кіевск. г., Звен. у. 

Дорогуля, лі, дорогой. Мій синоч¬ 
ку, мій дорогуля, мій любенький, йди ж 
до мене, йди на ручки! М. Диканька, 
Полт. у. 

Дорожка, ки, родь вишивки. На 
цій хустці вишито дорожкою, а на 
цій—хрестиком. Батуринь, Черн., г. 
Особнй родь размалевки на гли- 
няной посуді. Заріцкій, Гончарний 
промнсель вь Полтав. г., 1894, 64. 

Дорожка, ки, см. слово „чаканка". 

Дорожнє, него, пошлина за про¬ 
возь тютюну сь міста отправкп до 
продажняго міста. Труди Полтав. 
ученой архив. комис., 1917, XV, 69. 

Дорожнеча, чи, дороговизна. Тепер 
скрізь велика дорожнеча через оцей 
неурожай. X. Онацькій, Полтав. г., 
Миргород, у. 

Дорозкид&ти, окончить разбрасн- 
вать, раскидать. Я на полі дороски- 
дав гною гпа й пішов із лопаткою 
самою. Гнідичь, Матеріали по н?,- 
родной словесности, Полтава, 1916, 
IV, 107. 

Доречний, годовой, вндаваемнй 
/кь каждому „року", или году. До- 
рочноє царское жаловання запорож- 
скому войску. Зварницкій, Источн. 
для ист. зап. коз., 190з, І, 607. 

Дорпат, та, собств. пмя гсрода 
Дерпть. Г. Коваленко, Жарти жит¬ 
тя, Київ, 1911, 90. 

Дорученіеть, ти, порученіе. Нечуй- 
Левіцький, Повісьті, 1914, IX, 121. 
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Доручення, ння, порученіе. Мо¬ 
жете взяти на себе це доручення? і 

Винниченко, Промінь, 1917, № 1—2, І 
стр. 4. 

Доручнин, на, вручитель. 

Д 6р ця, ці, собств. имя Дарья- 
С. Володарка, Кіевск. г., Звен. у. 

Дорш, ша, навага; родч. кушанья 
изь дорша, облитаго яйцомч», об- 
сьшаннаго толченнми сухарями и 
сжареннагона маслі. Клиновецька, 
Страви і калитки на Україні, Київ— 
Львів, 37. 

Досаджувати, досадовать. Я до¬ 
саджувала, що чоловік мене не за що 
лає,—х> ба ж я тому винна? Харьк. г., 
М. Лободовскііт. 

Досадйтель, ля, вредньш чело- 
вікч>, приносящій досаду, огорче- 
иіе. Радивиловскій, Вінецч. Хри- 
стовч., Кіевч., 1688, 321. 

Досадйтельний, досапительннй, 
прпчшіяюшій досаду. Воєвода са¬ 
марський Петр Іванович Потемкин 
єсть велмояшости вашей противний 
і нам войску досадителний. Звар- 
нпцкій, Источн. для ист. зап. коз, 
І, 848. 

Доеадйтельно, наріч., досадно. 
Тилко тое виражаєм, що колвек 
ость нам досадптелно, цілости 
отчистой, правам и волностям вой- 
сковпм противно. Тамч> же, І, 1025. 

Досадливий, досадующій, подда- 
ющійся досаді. Досада мені, що 
мене мій чоловік не послухав. О, яка 
ти досадлива! Сл. Мартовая, Харь- 
ков. г., Волч. у., М. Лободовскій. 

Досвідки, нар., досвидання. Ну, 
бувайте тс, сестрички, здоровіУ До¬ 
свідки! С. (Установка, Полтав. губ., 
Мирг. у. 

Досвітчаний, тоже, что досвітко¬ 
вий, т. є. пєредразсвітннй. Це ра¬ 
нішня робота, а це ще досвітчана. 
Д. Бодаковка, Полт. г., Мирг. у. 

Доси, нар., до зтой порн. І доси 
его немає. Вч> „Словарі" Гринчєнка 
досі, до еихч. порч., но зто не точно. 

Досить, ті, удовлетвореніе (су- 
шествительное). Літопись Само- 
видца, Кіевч., 1876, 381. 

Доскл&дувати, доканчивать скла- 
днвать. Ні, ще піду доскладувать 
(снопи в поле). Труди о—ва изслід. 
Волніш, 1914, XII, 123. 

Доскочнйй, ловкій, настойчивнй, 
достигающій желаемаго. Е, це чоло¬ 
вік доскочнйй! Як напосядетця, то й 
добуде, чого хоче. Кіев. г. О. Пчілка. 

Доскука, ни, скука. Розлука-до- 
скука, чужа сторона. Даниловч», 
Пісни с. Андреевки, Кіевч., 1904,12. 

Дослідничий, отч> слова „дослід¬ 
ник", изслідователь. Дослідника 
робота в его книзі виступає досить 
слабо. Україн. науков. Збірник, М., 
1916, II, 38. 

Досмбртний, досмертннй. Вірять 
також, що і звірята мають ді/гчу, 
але лиш досмертну, дочасну. Етно- 
ґрафичний Збірн., Львів, 1912, 308. 

Доспйтуватися, ділать опьгтч., 
дознавать. Щоб доспитуватись добре, 
яке лихо від его вкидаєпщя, дали якось 
телягпкові попоїсти его квіток (дикого 
гиапрану, або осіннику). Степовик, 
Оповід. про рослини, Спб, 1911, 63. 

Доспішний, спішний, успіва- 
ющій. А князю Дмитрию помагати 
королеви (т. е. князь Дмитрий дол- 
женч. помогать королю) на всякого 
неприятеля. Се ли будеть не до- 
спішенч»,—князю Дмитрию люди 
своі послати. Крнмскій, Украин. 
грам., 1908, т. І, в. II, 501. 

Достатбчне, нар., обстоятельно, 
вполні. О чом достатечне велмож- 
ности вашой предложивши і по- 
корне тоє просячи. Зварницкій, 
Источники для исторіи зап. коз., 
І, 635. Есьмо з шнрокаго писанья 
твоей милости достаточне внрозу- 
мели, бо право пишетч. такч>, же 
вч> томч. ради достати не моженгь. 
Любавскій, Литовско-русскій 
сеймч», М., 1901, приложен., 61. 

Достатбчний, основательний, по- 
ложительннй, обстоятельннй Ма- 
ешч> и достатечную науку, что 
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єсть тайна. Требника Петра Моги¬ 
ли, Кіеві), 1646, предмова, 8. 

Дост&тноватий, зажиточннй, до- 
статковнй. Семья Клименків була 
працевита і достатковата. II. Ки- 
бальчич, Оповідання, 1914, 141. 

Достоблаженний досгоблаженннй. 
Достоблажепної святої памяти. 9вар- 
ницкій, Ист. для ист. зап. коз., 
1903, II, 1087. 

Достові'рря, рря, удостовіреніе. 
А в достовірря цего власними руками, 
робимо о'*лик. Рукопись 1744 г. Изі 
архива Екатеринославскаго музея 
имени А. Н. Поля. 

Достодбвжний, достодолжннй. 
Зварницкій, Источ. для ист. зап. 
коз., І, 840. 

Достбинство, ва, уряді, дол- 
жность, званіе. Любавскій, Литов- 
ско-руескій ееймт>, М., 1901, 342. 

Достойник, ка, достойний. Сул¬ 
тан з їго достойниками. Кримський, 
Мусулманство, Львів, 1904, 62. Ви¬ 
ступають найстарші духовні достой¬ 
ники. Рідний Край, 1911, № 31, 
стр. 5. Чи ти паміятаєш, що ти 
моя дочка, дочка високою достой¬ 
ника великої країни? Самійленко, 
ЛИВ. Київ, 1917, І, 80. 

Достоль, лі, остальная часть, 
остатокі. Писарь земскій Сокирка, 
задолжаві воєводині Т р о ц к о й, 
„початокгь заплати тнмі пеняземі 
ей учинилі, а о бранье достели 
ихі у право городовое. Дорогиц- 
кле ее познвалі. Любавскій, Обла- 
стное діленіе. М., 1893, 653. 

Достопочестний, доеіопочестннй. 
Достопочесіная дарская грамота. 
Зварпицкій. Источ. для ист. зап. 
коз.. 1903, II, 1087, 1088, 1092. 

Достопочестно, нар, достойно 
и честно. Которій гостинчик ми до¬ 
стопочестно принявши і велце бла- 
годарні будучи, во всяких вірних 
прислугах наших і зичливостях ку 
велможности вашой впредь найдо- 
ватися обецуємся. Зварницкій, 
тамі же, І, 532 636, 803. 

Достоювати, доискиватьея, доби 
ваться. Обо всіхі обидахі обяза 
лась „право достоювать4* перед 
старостою Луцкимі. Любавскій 
Литовско-русскій сейм*ь, М., 1901 
275. 

Достоющій, достойний, уважа- 
емнй. Тільки себе ще береже в новая 
за-для старої достоющог матері 
Рідний Край, 1909, № 2, 12. 

Доступлбння, ння, доступленіе 
доступі, приступі, приближені.'1 
вході. Радивиловскій, Вінець ХрГ 
стові, Кіеві, 1688, 306, 431, 521. 

Дотеперешній, бившій до насто 
ящаго времени. Вся наша дотепе 
решня поведінка уявилася нам якимс 
великим народнім гріхом, якого не 
можна инакше відкупити, як лии 
безмежною любовію до того скргіа 
жденного муокицького народа. У країн, 
ський Студент, СПБ, 1914, III, 8 
„Село", 1910, № 27, стр. 5. 

Дотин&льце, ця, щупальце. С 
Гомольша, Харьк. г., Зміев. у. 

Дотйчне, нар. касательно. Кот 
ний з пресгпупних на суді, коли щ< 
знав дотичне справи, міг про ее зая 
вигни суддям, хоч і не числився між 
свідками. О. Левицький, Волинськ 
оповідання, 1914, 76. 

Дотрапити, добраться, дойти, по 
Ііасть. Стара завела его на самій. 
край великого міста, і ему довго до 
велось блукати по вулицях і перс 
вулках, доки він дотрапив до базару. 
Олесь, Казки, 1911, 23. 

Дотрухйти, догнивать, обрь 
щаться ві труху. Під млином до. 
трухає якийсь окоренок. Яиоввька 
Оповідання, Київ, 1905, 152. 

Дох, ху, падежі. Од свинячої 
доху е така трава, як бурьян, назв 
ваетця кірмек, корінь її варють 
напувають свиней. Харьковскій Сбор 
ІІИКІ, 1895, IX, 305. 

Доха, хи, сборное місто. Колі 
вони (хлистуни) сходятця в якій-не 
будь досі молитьця Богу, то по сере 
дині хати становлять шаплик і на 
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кривають (ею) рогожкою. Динарів, 
Чорноморські казки й анекдоти, 
Катеринодар, 1896, 5. 

Дохватйтися, схватить. Дохва- 
гтиася вона лиха: руку круте так, 
що й не володає нею. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у., М. Лободовскій. 

Дохитрйтися, придумать, прихит¬ 
риться. Дохитрилась вона (щоб об¬ 
манути чоловіка). Трудн О-ва ИЗ- 
счід. Волнни, 1914, XII, 283. 

Дохлниа, ки, дохлая, дохлятина. 
Наплодіть наплодила дохляка та й 
сама гаїипула, то це мені панька- 
тгіся з ними, вонючими? Василь- 
ченко, Оповідання, Київ, 1915, 295. 
А що мені з тобою дохлякою, було 
робити? Рідний Край, 1909, № 39, 
10. 

Доходець, ця, см. слово „обіетка". 

Дохряпатися, дойти, доступить, 
добраться. А ми таки дохряпалиеь 
до земського; довго нас і непускали, 
а все таки ми добились свого. С. Пет- 
риковка, Екатер. г., Новом. уізда. 
Так ото як дохряпалиеь запорожці 
та як почали їх {турок) локшити. 
С. Капуливка, Екатер. у. 

Дохторув&ти, докторовать. Ти вже 
забагатів, більш не дохторуй. Зтно- 
графическое Обозрініе, Москва, 
1890, VII, 84. 

Дохторь, ря, родт, игрн или за¬ 
бавні вт> Галнціи и Угорщині „на 
посіджінні" у тіла покойника. 
Етноґрафічний Збірник, Львів, 
1912, 228. 

Доцільний, цілесообразньїй. 

Доцільно, нар., цільно, сово- 
куішо. Гармонійного цілого в ггіз- 
нанпі мови, своєї, чи чужої, можемо 
досягти лишень гподі, коли вживати¬ 
мемо вгікладу і диктури доцільно. 
Вержбицький, Школа і Культура, 
Катеринослав, 1911, VI, 32. 

Доч&сні роди, преждевременние 
родн. Адаменко, Медіцинський 
словничок, Могилев, 1917, 13. 

Доиіельпатися, добиться толку. 
Ніяк не дошельпався, для чого то 
били в барабани. С. Гавриловка, 
Харьк. г., Изюм. у. 

Дошка, ки, огорожа. Виходять 
дівчата „до дощок“ (до огорожі), і 
як йде який мущина, питають у {ею): 
„як звать жениха“. М. Крамаренко 
(М. Динарів), Різдвяні святки на 
Чорноморії, 1895, 17. 

Дешпбтувати, безобразничать, 
скандалить. Москалі? Які тепер 
москалі? Що вони робляті? Дешпе- 
тують скрізь і більш нічого. С. Ла- 
пинка, Екатер. у. 

Дошпйркатися, доискаться, до¬ 
биться. А він таки догипиркався 
свою. Д. Бодаковка, Полт. г., Мирг. 
уізда. 

Дощовйк, на, дождевой червякт.. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Дощовйтість, ти, дождлявость. 
Мицюк, Про переселення на Амур 
та в Усурійський край, Кпїв, 1908, 7. 

Дощомір, ру, дождемірть. Воздут- 
пі опади, себ-то дощ, сніг, град і т.»». 
міримо гпак званимгі дощомірами, себ¬ 
то круглими бляшаними глечиками. 
Рудницький, Коротка ґеоґрафія 
України, Київ—Львів, 1910, 122. 

Драб, ба, пішій солдаті», рат- 
никт». Любавскій, Лит. рус. сеймі», 
М., 1901, 573. 

Арабський, относящійся кі> дра- 
бу; драбська служба. Тамі» же, 573. 

Драба, би, тоже, что драбина, т. 
е. лістница. Візьми пугу та воловід 
під тетерею, на драбі. М. Оржица, 
Полт. г., Лубен, у. 

Драбйниа, ки, роді» печенья изь 
скоромнаго тіста, которое обнчно 
пеклось поді» праздникі» Вознесс- 
нія по числу членові» семьи. Укр. 
слобода Грайворонка, Курск. губ., 
Грайв. у. Зтнографическое Обозрі- 
ніе, 1909, ЬХХХ, 31. 

Драбйниа, ни, або форма, ми, осо- 
баго рода приспособленія, сі» по- 
мощью которнхі» зубьямг деревян- 
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ннхь виль придають изогнутнй 
видь. Куст. пром. в'ь Кіевск. губ., 
1912, 134. 

Драбинки, нон, родь узора на пас- 
хальной писанні. Скаржинская, 
Описаніе народи, писанокь, 1899, 
І, 159. 

Драбйнкова, тамь же, 128. 
Драбйкковий, иміющій подобіе 

„драбини", т. е. деревянной, изь 
палочекь лістницн. А як же мені 
туди улізти?—По драбипкових сходах. 
С. Савпнцн, Полт. г., Лубен, у. 

Драбинч&к, на, простой возь сь 
боковими сторонами изгь „драбин". 
Нечуй-Левіцький, Новісьті, Київ, 
1914, IX, 251. 

Драґ&р, ра, кровь. Словарь книж. 
мал. річи ХУІІ в., Кіевь, 1889,22. 

Драпачйкнкй, драчливнй. Тамь 
же, 22. 

Драгвйнятий, топкій. Кіевск. г., 
Чигир, у., Укр. етноґраф. Збірник, 
Київ, 1914, І, 40. 

Драгіль, ля, принадлежность плу¬ 
га. Драгіль перервався, плуг у землі 
зостався. С. Ново-Бурлуцкое, Харьк. 
губ., Волч. у. 

Дражливий, дражнящій, раздра- 
жающій. Сідало сонечко й жовгтш 
дражливим світлом залило хатину. 
Засів, 1912, № 8, стр. 75. 
Дражлйвість, ти, чувствительность. 
Дранонячий, принадлежащій дра¬ 

кону, драконові». Коли хто кидав у 
землю драконячі зуби, як насіння під¬ 
час сіву, то з них виростали залізні 
люде. Нібур, Оповідання про давніх 
героїв, Петроград, 1916, 27. 

Драло, ла, обдирайло, грабитель. 
С. Білоу совка, Полт. г., Гад. у. 

Дранкувати, оббивать стіни ха¬ 
ти снаружи для тепла дранками. 
См. слово „тинькувати". 

Дранюка, ки, дрянь, ничтожество- 
На тобі на сережки, дранюко нікчем, 
на. Рідний Край, 1909, № 5, 11. 

Др&панка, ки, пасхальная писан¬ 
ка еь вьщарананннми („надряпа¬ 
ними") на ней узорами какимь-ли- 

бо оетрнмь орудіемь—иголкою, б) 
лавкою, обломанною шпилької 
гвоздемь, остріемі» перочин. ножн 
ка. Скаржинская, Описаніе народ 
ннхь писанокь, 1899, І, 58. 

Драпіжниця, ці, хищнида. С. Ка 
пуливка, Екатер. у. 

Драпці', ців, звіринне когти, ті] 
чімь „дряпають", царапають. В й 
на руках не пальці, а правдиві зьв> 
рячі драпці. Кримський, Повістки 
ескізи, Коломия і Львів, 1895, 62. 

Дратвенник, ка, жукь изь пор* 
ди вредителей хлібнихь корней 
Сводь данннхь о состояніи еельсн 
ХОЗ. В’Ь Полт. Г., 1904, 71. 

Дратівля, лі, раздражниванье 
подражниванье. На дозвіллі наті¬ 
шуся я з тортур і дратівлі змії і 
гультяя. Старицький, Поезії, Киї$ 
1908, 311. 

Дрйча, чи, см. слово „чухральня* 
Др&чка, ки. 1) Драчунь. Харьк. г. 

Куп. у. Зтнографическ. Обозрініе 
1897, XXXII, 77. 2) Мельница крупо 
дерка. Волнн. г., Овруч, у. 

Драчун, кй, человікь вздорнагс 
характера, задира. Д. Рудевичв 
Гродн. г., Пруж. у. 

Драяти, бросать вь воду якорі 
и ебивать плоть кь берегу. їехни 
ческій тернинь у дніпровскихі 
плотовщиковь; Екатер. у. 

Дребежчання, ння, дребезжаніе 
З гори чути тюпання і дребежчани 
брички. Винниченко,ЛНВ, Київ, 1911 
II—III, 210. 

Дреботіти, трепетать, двигаті 
Дребече ніжками, а само співа {цві} 
кун). Д. Богодарь, Екатерин. губ 
Алекс. у. 

Древесниця, ці, большой, біли 
мотнлекь, вь тбмннхь крапинкахт 
вредитель яблонь. Чикаленко, Рог 
мова про сельське хазяйство, Сп( 
1903, У, 20. 

Древинй, нй, составная часть каж 
даго дерева между „серцем" и „кс 
рою". Кожна цівка дерева зложен 
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і.: пірса' частин: в самій середині— 
г оце, зповерху—кора, а проміж ними 

свит. Степовик, Оповідання про 
рослини, СПБ, 1911, 15. 

Древництво, ва, завіднваніе лі¬ 
сами (?). Лист на древництво паву 
Парушевпчу и на дом в месте Ви- 
. шськом за Вельею з сажовками і 
зо всим ґрунтом и теж древництво 
гри замку Виленськом и мост в 
■ > еменьчине на реце Вельи приво- 
Дчаем. Лаппо, Великое княж. Ли- 
* л'сі.ое, Спб, 1901, І, 312. 

Древсвйдний, древовидннй. Най- 
твпдчс ростуть древовидні коралі. 
„Село*, 1910, № 24, стр. 12. 

Древоділ, ла, плотникь. Батуринь, 
Черниг. г. 

Древолйз, за, тоже, что „бортник", 
добнвглощій ИЗЬ бортей МЄД'Ь, пче- 
л оводі. Бату ринг, Черниг. г. 

Древоточець, ця, родь гусеницн, 
истребительницн дикихг и фрук- 
товнхг деревьевь (Соззиз Іідпірег- 
<іа Р). Филипьевть. О вредннхь на- 
сікозшх’ь. Полт. г., Спб, 1883, 21. 

Древоцвітна, ної, см. слово „кра¬ 
суня". 

Дрема, ми, проводи весни, вь 
ьиді берези, убранной цвітами, 
которую деревенская молодежь „на 
розпгри" передь Петровками сь 
піснями носить сперва по селу и 
вокругь села, а потомг несеть ее 
кь рікі и бросаеть вь воду. Мак- 
симовичь, Собраніе сочиненій, Кі¬ 
нь, 1377, II, 523. 

Дренкіт, ту, бренчанье. Під той 
Оренкіт тапершин клубні пари рап¬ 
том погнались у свій танець. Рідний 
Край, 1914, № 2, 16. 

Дрехати, викидаться изь води 
вь ночное время или же днемь подь 
дождь. Риба дрехає . .. Терминь у 
дніпровскихь рнбаковь, Екат. г. 

Дрбхвіти, теряться. Тілько один 
,ібрам не дрехвів і побіг одчиняти 
гонам двері та зняти шапку. Осад- 
іій. На грані XX століття, Київ, 
1912, її, 7. 

Дриґайло, ла, бистро дергающій 
ногами. Михайло-дргігайло овечки па¬ 
се, Оришка-безкишка вечерять несе. 
Батуринь, Черниг. г. 

Дриґйнт, та, заводской жеребець, 
стригунь. Коні дриганти. Труди 
Полтавской ученой архивной ком- 
миссіи, 1917, XV, 58. Конскія ста¬ 
да на третій годь весною должни 
бить внложенн, за исключеніемь 
тіхь „коториеби ся добре дриґань- 
тами до езди и до стад згодзшш*. 
Лаппо, Великое княжество Литов- 
ское, Спб, 1901, І, 363. 

Дрйґнути, умереть. Коли хто по¬ 
мер, кажуть: „Помер, сконав, віддав 
Богові думу, дригнув “ Етнографіч¬ 
ний збірник, Львів, 19ІИ, 322. 

Дриґола, ли, ділающій бнстрня 
движенія яогой. Микола- дригола. 
Харьк. г., Куп. у. 

Дриздйха, хи, болтунт». Харьк. 
губ., Куп. у. Втнографическое Обоз- 
рініе, 1897, XXXII, 77. 

Дрикйць, междом. для вираже¬ 
ній бнстраго и неожиданкаго два- 
женія ногою или же паденія на 
землю. А вона {коняка) его дрикиць 
ногою! Д. Бодаковка, Полт. губ., 
Мирг. у. То він тільки дрикиць на 
землю! С. Апостолово, Херс. у. 

Дрйлах, ху, родь матерій. Дри- 
лаху нецілая штука. Величко, 
Літопись, Кіевь, 1864, IV, 127. 

Дримботіти, бистро говорить. 
Що? Парубки? А гарні? Жартобливі? 
дримботіла вона, тиняючись на пс- 
пек. Молода Україна, 1912, № 9, 
10. 

Дрйнда, ди, брюзга. Ото ще бі¬ 
сової віри дрйнда, ему ніяк не вгодиги. 
С. Вовниги, Екатер. у. 

Дристун, на, птица стрепегь. 
Полт. г., Ром. у. 

Дрйша, ши, страдающій поно- 
сомь. Харьк. г., Куп. у. 

Дришпак, нй, бранное слово, сь 
которнмь, повидамому, соедпняется 
ионятіе задпрн, вздорнаго чело- 
віка. Жггв Данило з старим паном 
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любо та гарно, а тепер цей дришпак 
чепляєтця, наче репьях до пазухи. 
Маяк, 1913, № 32, 5. 

Дрйшпель, ля, хвастуні. Харьк. 
губ., Куп. у. Зтнографическое Обо- 
зрініе, 1897, XXXII, 79. 

Дрйшпут, та, маленькій куликв. 
С. Ново-Спасовка, Екатер. г., Ма- 
Ріуп. У- 

Дрйщик, на, страдающій поно- 
сомт>, слабосильний, ничтожннй че- 
ЛОВІКТ». Щеп воно туди ж, чортів 
дртцик! С. Кулебивка, Екатер. г., 
ІІовом. уізда. Тоже д. Богодар-ь, 
Алекс. у. 

Дрібівнйця, ці, сумочка для ру- 
жейной дроби. С. ІІІульгивка, Ека- 
тер. г., Новом. у. 

Дрібна, ки, дробненькая, мелкая. 
Калина-малина, червоная дрібце, чого 
ти боїшся? Піспи Ніжинскаго у., 
Сборникт. иеторико-филологическ. 
О-ва, Кіевт», 1904, У, 18. 

Дрібні стрельба, бй, мелкое 
огнеетріліное оружіе. За которого 
приходом зо всіх штук арматних 
і з дробноє стрельби там в Очакові 
стріляно. Зварницькій, Источ. для 
ист. зап. коз., І, 618. 

Дрібнйй цвіт, ту. Растеніе, 
тоже, что „козелек“ или „козелець", 
Тга§оро£Оп таіиз. Д. Богодарч», 
Екатер. г., Алекс. у. 

Дрібнйця, ці, дрібнйці, нйць, зо¬ 
лотая и серебряішя бляшки для 
украшенія одеждн, різння, че- 
канння, плоскія и внпуклня, круг¬ 
лий и многоугольння. Аристовь, 
Промншленность древней Руси, 
СПБ., 157. 

Дрібнодвбрря, рря, мелкодворье. 
У нас по селу скюізь тепер дрібно- 
дворря,—хіба тільки у Грицька Ме¬ 
чі еленка і простора,а скрізь хата до 
хати. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Дрібнолісся, сся, мелколісье. 
Які там у тій балці ліси? Так собі, 
дрібнолісся; тутечки великих лісів 
нема; он там, коло Дібрівки там 
справжні ліси. X. Солошинт., Ека¬ 
тер. г., Алекс. у. 

Дрібнотвір, ру, микроорганизмт». 
Дубняк, Російсько-україн. словни¬ 
чок, Кобеляки, 1917, 20. 

Дрібнуватий, нісколько дробннй, 
мелкій, малорослий. Бони нічого 
{огірки), та трошки дрібнуваті. С. 
ІІІульгивка, Екатер. г., Новом. у. 
Жінка дрібнувата. Кіевская Ста¬ 
рина, 1903, сентябрь, 266. 

Дрібнята, нйт, малня діти. Ста- 
рицький, Поезії, Київ, 1908, 15. 

Дріботіння, ння, легкеє постуки- 
ванье дождя обо что-либо. Чуть 
було ляпання заялозяних карт і дрі¬ 
ботіння дощу по вікні. Винниченко, 
Краса і сила, Київ, 1906, 53. 

Дрібу, припіві» кі> пісні. Дрібу, 
дрібушечки, наїлися галушечки, гей, 
гей до води, наїлися лободгі. Харь- 
ковскій Сборншгь, 1895, IX, 336. 

Дрігтіти, дрожать. Як грюкне 
грім, аж земля дрігтить. С. Бере¬ 
зовая Лука, Полт. г., Мирг. у. 

Дріжачий, дрожащій. Серце моє 
дріжачеє, тіло моє трудячес, заду¬ 
мало ггомірати. Зварницкій, Мало- 
россійскія народння пісни, Ека- 
теринославі», 1906, 666. 

Дріжжовий, др^ождевой. Вони 
дріжжовими і спиргповими грибками 
називаютця, бо з них дріжжі роб¬ 
лять. Имшенецький, Про пошесті, 
СПБ, 1902, 12. 

Дрін, ну, оводть. Дрік буває-, кін¬ 
ський, бичачий, овечий. Степовик, 
Оповідання про комах, Харьків, 
1910, 104, 105. 

Дрімайло, ла, соня, сонливий че- 
ловікь. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Дрі'мба, би, всякій музикальний 
инетрументь, ві> переносномі» зна¬ 
ченій и музиканті». А ну вже, 
дрімбо, гио ж це ти задумався? А 
гіу вже грай! Д. Бодаковка, Полт. 
губ., Мирг. у., Батурині», Черниг. 
губ. 

Дрімотний, дремлгощій, дремаю- 
щій. На вулицях та на майданах 
не було метушні: всі якось поважно 
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ступали, наче боялись порушить 
Чмотиі мрії колишніх свідків ин- 
('іо життя. Русова і Вовк, Серед 
ноградарів, СПБ, 1905, 38. 
Дріпан, ні, ум. дріпанець, ця загриз¬ 

ений, заболтанннй чвловіть. С. 
опельнастое, Екатер. г.. Верхи, 
ізда. 
Дроб, бу, мелкіе куски. Соли 

'яоских'ь дробувч> девять. Велич- 
Літопись, Кіевч>, 1864, IV, 130. 

Дробєта, ти, овцн. Коцюбинський, 
ші забутих предків, СПБ, Львов, 
913, 10. 
Дробині, нй, мелкія поливання 

зділія, внрабатнваемня мисоч- 
иками. Ум. дробинка. Заріцкій, 
’ончарннй промисел^ вч> Полтав- 
•КОЙ Г., 1894, 90. 

Дробнйця ці, мелкія вещи. С. 
пгопельнастое, Екатер. г., Верхи, у. 

Дробовий, тоже, что дрібний, 
.‘елкій. Іілаксивці, безсонниці, крик- 
гивці, розійдіться, розкотіться ти- 
ге* ько, легенько, маковим, дробовим, 

■тим хмелем. Літопись Екате- 
янославской архивной комиссіи, 

. 1913, 63, 70. 

Дробун, ні, уменьш. дробунчик, ні, 
• ловікт», ходящій мелкою 110Х0Д- 
й. Ястребовв, Малорусскія про- 

;ища вч> Херсонской г., Одесса, 
’ 393, 10. 

Дробьязка, ки, приказчик’ь, дро¬ 
бившій землю поміщика на уча- 
стки для раздачи ихч> крестья- 
д’ймч> во время кріпостного права, 
атуринч», Черниг. г. 
- Дровйця, ці, ум. дровйчечка, ки,ко- 
ова сч> первнмі) теленкомч». Та з 
емох нивок пгиениця, та з семох ко- 
увок-дровичечок маслечко. Трудн 
ва изслідоват. Волнни, 1909, V, 

126. 
Дровітня, дровотня, ні, хозяй- 

•твенная постройка, предназнача- 
"мая спеціально для сохраненія 
іровь. С. Цвітоха, М. Домбро- 

" шца, Волнн. г., Ровен., М. Но- 
ринскь, Овруч, у. 

Дровоклід, да, складчикг дров-ь. 
За кого ж в>н там праве?—Та там 
у того пана рубають ліс та пиля¬ 
ють его та ото він, Грицько, у нею 
за дровоклада. Сл. Старо-Салтовч», 
Харьк. г., Волч. у. Тоже Батуршгь, 
Черниг. г. 

Дрогій, гая, тоже, что „дрогаль". 
См. 9ТО слово. 

Дрогіль, драгіль, ля, извозчикч», 
управляющій длинннми дрогами 
для перевозки тяжестей. Г. Бер- 
дянскч>, Тавр, г., Кубань, Кубанскій 
Сборникв, Екат-рч>, 1902, VIII, 36. 

Дрожкз, ни, дрожки. Приїхала 
дрожка забірать купця. Трудн 0-ва 
изслідов. Волнни, 1909, V, 53. 

Дротірня, ні, волочильня. А. 
Гуртом в, Словарь гаяицко-рус- 
скій, Віна, 1896, І, 95. 

Дротірь, р я, волочильщикь. 
Тамч. же. 

Дротований, шитнй дротом'ь. Де 
вати чоботи шевської роботи, дротом 
дротовані, молодій даровані. Україн¬ 
ський етноґрафічний Збірник, Київ, 
1914, І, 88. 

Дрочйло, ла, рукоблудЧ). С. Лии- 
цн, Харьк. у.; с. Звонецкое, Ек. у. 

, Д р о ч й т и, искуственно возбу- 
ждать иоловой органч>; иовсеміет- 
но вч> Харьк., Екатер. и Полт. г. 

Дрочитися, идти, біжать. Ось 
зайшло сонце. Той челядник і каже: 
„тепер я подрочусь додому“. Він (ха¬ 
зяїн) каже: „да і дрочиея ж!“. Малин¬ 
ка, Сборникч> матеріаловч>, Черни- 
говч>, 1902, 335. 

Дрочйця, ці, растеніе, тоже, что 
льнянка, НегЬа Біпагіае. Трудн 
Полтавской учен. архив. комиссіи, 
1915, XIII, 228. 

Другій, кі, другой день, послі 
смерти человіка, когда его похоро- 
нятч>. Етноґрафічний Збірник, Львів, 
1912, 279. 

Другожінець, ця, двоеженецг. же- 
натнй вч> другой разі». Сл. Марго- 
вая, Харьк. г., Волч. у., М. Лобо- 
довскій. 
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Другошлюбний, второбрачннй. 
|). Левицький, ЛЬІВ., Київ, 1917, І, 
116. 

Дружбини, бин, тоясе, что „підве- 
|ілок“, т. е. предсвадебннй день, 
^огда сь утра вь домі жениха п 
іевісти пекуть „шишки". Харь- 
Іовскій Сборникь, 1894, УІП, 88, 
|0б, 127, 345. 

Дружелюбний, дружелюбний, 
^варнидкій. ІІсточн. для ист. здп. 
ЮЗ., І, 845. 

Дружество, ва, дружное товари- 
цество, братство. Старидький, По- 
:ЗІЇ, КИЇВ, 1908, 116. 

Дру'жчини, чин, свадебное угоще- 
гіе „дружкам" невістн. Коли мо- 
ода і молодий з свахами і боярами 
ішли уже до ею {молодого), то в 
аті молодої справляють „дружчинии. 
"парту дружку одводять трохи за 
орота, після вертаютця знов до хати, 
мати молодої па порозі своєї хати 
у стрічає її з хлібом і сілью і бере 
і до хати. Монастнршци, Кіев г., 
Іиповед. у. Демченко, Українське 
есілля, Одесса, 1903, 107. 

Друшляковий, относящійся кь 
рушляку, т. е. маталлическому 
ЛИ ГЛИНЯНОМУ ситу, сосуду С'Ь дн- 

очками вь дні, для сціживанія 
оди огь вареникові, лапши, мака- 
ОІП) п пр. Заварити молока чотирі 
'.клинки;—класти в нею шість зби- 
их білків; дати їм раз закипіти, а 
\оді обставити посудину і друшля- 
овою ложкою вийняти їх на полу- 
исок. Календарь „Час", Зі січня, 
917 року. 
Дрючкув&ти, бить дрючкомі>. 
Нечуй-Левіцький, Грам, україн. 

8., 1914, І, 63. 

Дрязг, гу, дребедень. Тепер то 
лопці та дівчата співають? Усякий 
оязг. С. Старий Кодакь, Екат. у. 
гДрямувйт ий, дрянуватий (?). 
їдеш, идеть мужичище, тягне хлу- 
рлмще, одно сукувате, друге дряму- 
)те, то ж па моє гпіло біле,—та 
\ей мало вато. Харьковскій Сборн., 
$94, VIII, 152. 

Дряпок, на, царапана. Адаменко, 
Медіцинський Словничок, Могилев, 
1917, 14. 

Дряпочна, ки, роді> узора! на гли- 
няной посуді. Зарідкій, Гончар¬ 
ний промисел!) ві> Полт. г., 1894, 64. 

Дряпун, на, хищникі), грабитель, 
обдирало, взяточникі), лихоимеці>. 
С. Солнцевка, Харьков. у., с. Зво- 
нецкое, Екатер. у. 

Дряпуха, хи, хищница, грабитель- 
ница, взяточница. Тамь же. 

Дуб сухйй, дуб шорний. Такі> 
назнваетея длинная жердь сь при- 
кріпленннмь на верху ея колесомь, 
которая вся убираетея вь траву, 
цвіти и лентн; она ставится па¬ 
рубками вь клечальную субботу 
(кое-гді на Троицу, вечеромь) на 
вигоні, либо на площади п ока- 
пнваетея кругомь небольшимь ров- 
чикомь, иногда же обтикаетея кру¬ 
гомь березовимь клечаньемь; вь 
нікоторихь містахь зтоть „игор- 
ний дуб" назнваетея „сухим ду¬ 
бом". Подь такимь дубомь сь ко- 
лесомь устраиваетея вь дни зеїе- 
ной неділя общее вечернее гуль¬ 
бище сь піснями: Та не розвивайся, 
сухий дубе, бо на тебе мороз буде! 
Я морозу не боюся, прийде весна— 
розівьюся. Максимовичь, Сборникь 
сочиненій, Кіевь, 1877, II, 507. 

Дуб крйсннй, або глухий, дубь, 
на которомь листва держитея зи- 
мой вь еухомь виді. На Хортиці 
єсть красний дуб,- -він висогсий і гиль- 
частий. С. Вознесенка, Екатер. г., 
&лек. у., Новнцкій, Запорожскіе и 
гайдамац. клади, Александровскь, 
1908, 51. 

Дуба, би, человікь високого ро- 
ста. У нею один був і єсть син гпа 
там же гпакий дуба, що его й кочер¬ 
гою не досягнеш до кабугики. С. То- 
маковка, Екат. у.; Также см. Яст- 
ребовь, Малорусскія прозвища вь 
Херсонской г., Одесса, 1893, ю. 

Дубана, ки, дубь большихь раз- 
міровь, дубище. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у. М. Лободовскій. 
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Д у б а с, с а, большая лодка на 
15—20 человікт>. Величко, Літо¬ 
писі., К’евь, 1864, IV, 293, 294. 

Дубасне, ного, дубйсчнна, ни, одна 
пзь ддбішхї. пошліїнь, шедшая на 
короля: Король Свгпзмундть отпу- 
стилт. люд імт» князей Вишневец- 
кихт. и панові. Котовичей вть свп- 
слоцкомг повіті „старий пошлшш, 
дубасчину, воловщпну, сінничое: 
што тне люди ихть хоживали в'ь 
Рудомині сіна косити". Лгобавскій, 
Областное діленій, М., 1893, 481, 
487, прИЛОЖ. Л1» 47, Б. 

Дубкк&т, та, погребі» Бг загадкі: 
Ігнпт дубинам, сю при землі не знать. 
Харьковеь’ін Сборнпк’ь, 1894, VIII, 
138. 

Дубівка, ки, то ж є, чго дуб, т. е. 
большая лодка. Навалили повну ду¬ 
бів-.у камін ні та аж із самої Реп- 
ринкн помліли до Харсопа. С. Фа- 
ліевка, Херсон, у. 

Дубка, ни, поговірка, послові!ца, 
присловье. Не нами сказана дубка, 
що там любов, де голуб та голубка. 
С. Старне Санжарн, Полтавск, у. 
В'Ь польскомі. язнкі єсть слово 

болтовий, ьздорь, бредни. 
Дубленка, ки, см. слово „простяк". 
Дубненький (?). Кунтуш едомашки 

веиецкої, буракозиі (ий), дубненькп 
(кий). Трудн Черннгов. предварят. 
комитета по устройству XIV архе¬ 
олог. сьізда, 1908, 17. 

Дубнутя, деревеніть, погибать. 
Якою працею може здобути собі право 
жити, щоб не д у б ну ти в сго (жениха) 
холодних обіймах? Янозська, Опові¬ 
дання, Київ, 1905, 254. 

Дубоватс, нар., дубовато, неоте¬ 
сано, грубовато. Дзвін, 1913, «N6 4, 
267. 

Дубоніс, с а. і) Роді. птицьг. 
2) ЧеЛОВІК'Ь СЬ бОЛЬШИМ’Ь возвн- 
шемннм'ь.твердьтм'ь ноеом'Ь. Кубань; 
с. Солнцевка, Харьк. у. 

Дубонбсий, СЬ ІІССОМ'Ь ПРЯМЬТМ'Ь, 
судимі», твердніть, „як дубина". Ка¬ 
цап дубаиосий; ніс - дубина. С. Солн- 
цепкі, Харьк. у. 

Дуборізка, дубссічке, ни, одно ^.зь 
орудій пропзводства овчшшо-тулуп- 
наго и кожевенпат о масгорстза для 
дробленія дуби іьнаго матерьяло, в'ь 
виді болісного дсгсвяш;: го колега, 
установленнаго посредстьомь г.;е- 
лізчой оси на дгухт> вкс'машьтхі. 
глубоко В’Ь землю толелнм» дере- 
ВЯНІШХ’Ь бруст-яхь, СЬ Г.сЛІЗННІШ 
різцами, дугообразной жслічной 
ручкой И бОЛЬШИМ’Ь II їдь ко~ссомі» 
кормтомт» Кусіарньїе промисли 
Подольскои І’., КІГВ1., 1916, 367, 
458, 459. 

Дубосічка, ви, то:,ке, что „дубо¬ 
різка". Волннск. г. 

Д убіг а, ги. 1) Большой дубі. 
2)Большого роста челоьіь'ь. С. Солн¬ 
цевка, Харьк. у.; сл. Старо-Салтовт», 
Харьк. г., Волч. у. 

Дуга, гй. 1) Радуга. Радгвчлов- 
скіп, Віїїсцт. Христові., Кіеьт., 
1688, із. 2) Родь разрксопкп на 
гликяной посуді. За рідкій, Гон¬ 
чарний промиселі> ві> Полтав. г., 
1894, 64. 

Ду галька, на, роді, растепія. 
Агіегіпа раиііса. С. Чемерское, Чер¬ 
ннгов. г., Коз. у. 

Дуд&. дй, дальняя масть рукава 
сорочки. Нитку, якою Сули звязані 
рукн мерця, зашивають у дуда (до¬ 
лішню часть рукав е су очки) чоло¬ 
віка, аби не бив жінки. Етнографіч¬ 
ний Збірник, Львів, 1912, 372. 

Дугі, ян вона робитця. Для вн- 
ділнванія дугь нужна прежде всего 
парніі, гді парять вербу, вдушу» 
па дуги; потомт» нужна обгольн.і, 
т. е. дубовая колода, обрізанная 
вг формі дуги, на котирую про¬ 
ганяють распарениую вербу для 
дугв; даліе кбворот, илн дубовий 
брусь, длинн около 4 сажень, сь 
нолесои на конці, которнй крутять 

| для натягнванія распарениаго до- 
; рева на обгольню, а сверхь того 
і дубовий крюв. Распаренное дерево 
{ ирнлажниаетея кт> обгольні ио- 
I средст&омі» клинків. Во время рабо- 
і ти около обгольнн с-тоигь мастор-ь, 
І 
і 
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а колесо тянетт» вся его семья, на- і 
валившись на него. Чернигов. г., 
Кролев. у. 

Дуг&рь, ря, мастерт», изготовля- 
ющій дуги. С. Бузовка, Екатер. г., 
Новом. у. 

Дугастий, иміющій виді» дуги» 
согнутнй, какт» дуга. Чернявський, 
Оповідання, Київ, 1913, 3. 

Дугйнець, ця, мастерг, ділающій 
дуги. С. Чаплинка, Еаатерин. губ., 
Новом. у. 

Дудка, ки. 1) Теж, що ангйлик, 
растеніе. См. сл. ангелик. 2) Дудка 
з гарбуза, з лозової, або шелюгової 
кори, роді» дітской игрн. Кіевская 
Старина, 1904, іюль—августт», 94. 

Дудовб, вого, или дудка, ки, дань, 
которую платилт» пану крестьянинт» 
за право крестить новорожденнаго 
у него дитяти. Сумцовт», Слово о 
бездождіи, Харьковт», 1914, 8; Кос¬ 
томарові», Богдані» Хмельчицкій, 
Спб, 1884, І, 34. 

Дудошний, дудочннй, извістннй > 
способі» игрн на кобзі. Перші най- 
старійші і найкращі мангри гри на 
кобзі це е так званий викотний пере¬ 
бір і дудошний перебір. Сніп, 1912, 
XV, 6. 

Дудукало, ла. ворчуаі», дудукал- 
ка, ки, ворчунья. Оце ще чортове ду¬ 
дукало: усе ходе по двору та все: „ду- 
ду-дуду!" Нема ему ні угаву, ні пере¬ 
стану. Аж обрид. Сл. Солнцевка, 
Харьк. у. 

Дудчанйй, трубчатий. С. Вовни- 
ги, Екатерин. у. 

Дужки, жок, наплечння, изогну- 
тня косточки (дві) ві> скелеті че- 
ловіка. Корольов, Про людське ті¬ 
ло, Полтава, 1908, 22. 

Душник, на, мастері», занимаго- 
іційся изділ(іемі» дугі». Коли лісу 
більше було, то й дужникгв багато 
було, а тепер лісу зменьгиилось, і 
дужники почали переводитьцл. С. Бо- 
ромля, Харьк. г., Ахт. у. 

Дукарня, ні, богачи (собират.) От 
дукарня чортова! А. Тееленко, 3 кни¬ 
ги життя, Київ, 1912, 143. 

Дукорйчча, ві> собирательномі» 
смислі богачи. Там такі дукарячча 
(три брати Кордубаті), що куди ва¬ 
ше діло. С. Михайлово-Апостолово, 
Херсонок, у. 

Дун&ТНИЙ, дукатнг вироби, изді-‘ 
лія изт» серебра и золота, какі» то: 
кольца, серьги, крестики, дукачи и 
ироч. Харьковскій Сборниві», 1888, 
П, 251, 258. 

Дунловйй, дуклйвйй (?). Пятую 
(сподницю) справила, продавши 
плахту, жовтую, дукловую, дарун¬ 
ки банталіровиі, широкі, на три 
иалци. Запасок дукліовихі» дві. 
Труди Черниг. предвар. комитета 
по устройству XIV археол. еьізда, 
1908, 17, 22. 

Дукля, ЛІ (?), запона (занавісь), 
дуклі ненецької, полосастая. Любец- 
кій архиві» гр. Милорадовича, Кі- 
еві», 1898, 13. 

Дула (?). Вт» украинскихт» ніс- 
няхт», занисанннхі» вт» Екатерин. 
губ., про „дуку" (богача) и „голо¬ 
ту", поется: Гей візьміть дуку за чуб, 
за руку та й виведіть вон!и Один 
бере за рученьку, другий за рукав, 
третій стоїть позад его та й той 
дула бье. Зварницкій, Малороссій- 
скія народння пісни, 1906, 660. Вт» 
пісняхі», записанннхі» на Кубани 
про того же богача и голоту, поет¬ 
ся: „Ой один устав,—за чуб достав, 
другий дулом бье... Один бере,—за чуб 
веде, другий дулом бье.. Бигдай, Піс¬ 
ни Кубанскихі» и Терскихі» каза-' 
нові», Екатеринодарі», II, 89, 90. 
Віроятно, вт. пісні, гді поется 
„дула бье" допущено искаженіе и, 
надо піть не „дула бье", а „дулом 
бье". Совершенно неправдо по доб- 
ное обьясненіе приводится ві> изда- 
ніи украинскихт» пісент» Я. П. Но- 
вицкаго: „дула бье" будто би „ру- 
коплещетт», бьеть ві> ладони". Лі- 
топись Екат. архив. комиссіи, VII, 
97, прим. Б. Одинт» изт» півцовт» 
пісни „про дукарів та голоту", 
сліпецт» 0ома Провора обт»яснялі> 
внраженіе „дула бье" —у поти- 
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лицю бье“ (ві> затнлокт. бьеть). Но и 
ато обіясненіе не настолько убі- 
ДЕТСЛЬНО, чтобн его можно било 
иринять на віру. Вт> пісні, запи- 
саиноії ГГ. Ивановимі. ві. Харьк. г. 
вт, г. Купянскі, поется; Третій за 
дулу бьс, не ходи, багач, пе ходи, ду¬ 
каті, де голота ггье. Зтнографическое 
Обозріпіе, М., 1897, XXXII, 33. 

Дулутій, тіч, хромой человікть. 
Ястребов'ь, Малорус. прозвпща вх. 
Херс. г., '.'цесса, 1893, Ю. 

Дульнувйтий, иохожій на дулю 
(грушу). Дулькуватс яблуко. Чика- 
леньо, Розмова про сельське ха¬ 
зяйство, СПБ, 1903, У, 71. 

Дукалка, ки, мнслительность. В 
пери-ого „я“ моє тіло, а в другого 
„я“ моя думалка. Крнмський. По¬ 
вістки і ескізи, Коломия і Львів, 
1895, 192. 

Думашковий, очевидно измінен- 
іюе слово „єдамашковнй", сділан- 
ішй изть дамашки, т. е. изі. шолку 
іізвістнаго сорта. Не хочегпцн міні 
по борознах червоною сапьягіу каля- 
тн, думаичювою жупану тілом гіа- 
би.ати. Кіевокая Старина, 1904, 
сеитябрь, 316. 

Думлйвий, задумливий, полннй 
мислей. Вінок твій безсмертний, вік 
незрадливий, як спів гпвій всесвітній, 
широти, думливий. Комаров, Вінок 
Шевченкові, Одеса, 1912, 12. 

Думоватий, человікт. вдумчивнй. 
Та вігі думоватий хлопець, за науку 
таті берьтця С. Сулицко-Лиман- 
ское, Екатер. у. 

Дунений, дутий. Дунене намисто, 
буси. Комнпша, Полт. г. Мирг. 
уізца, Кіевская Старина, 1902, 
октябрь, 73. 

Дунути, удрать. А хоч поцілує, 
так на землю сплюне, на вулицю 
дуне. Ичт> народной украинской 
пісня. Сл. Нижняя Писаревка, 
Харьк., г. Волч. у. 

Дупленат, та, дуплястий. Ігнат 
оупленат. при землі ие знать (загадка: 
лііх). М. Верховня, Кіев. г., Сквир. 
5-ізда. 

Дуплій, дія, пустое дерево. Дуб 
дуплій, осокорь дуплій. М. Котовка, 
Екатер. г., Алекс. у. 

Дупляничний, огь слова „дуп¬ 
лянка". Бортневе, або дупляничнс 
бжільництво має свої недогоди: бжола 
у бортні, чи дуплянці приварює ро¬ 
боту до денця та боків пня, і уся ро¬ 
бота стає невидимою. Немоловський, 
Бжільництво, СПБ, 1904, 58. 

Дуплянка, ки, дупляночннй, или 
пневнй улей; тамі. же. 

Дурасій, ія, дурааг. Ні, от ду- 
расій з мене справжній! Рідний 
Край, 1912, Аб 13, 7. 

Дурацюга, ги, большой дуракг. 
Про гцо ж ти думав, дурацюго, як 
отаке робив? М. Котовка, Екатер. 
губ., Новом. у. 

Дурбйло, ла, большой, но глу¬ 
пий человікг. Чоргпове дурбйло, яке 
виросло, а дурне. Д. Бо го дарі., Ека- 
рин. г., Алекс. у. 

Дурйбаб, ба, волокита ловеласі.. 
Олекса Гек? Е, то велгікий дури- 
баб. С. Солнцевка, Харьк. у. Тоже 
д. Богодарт., Екатер., Алекс. у. 

Дурзілля, лля, дурзелье. (О взя- 
точниках’ь-чиновниках’ь). Нечуй— 
Левицький, Повісті, Київ, 1914, 
IX, 46. 

Дурйголова, ви, дуритель голові., 
отуманивающій кому либо голову. 
Я скривилася й пішла до того дури- 
голови, а ноги не несуть. Проскурівна, 
Уляся, Київ, 1913, 88, 93. 

Дурилйй, ЙЯ, дуралей. Ах, ти 
дурилсй! Я ж тобі казав, щоб ти 
заховав їх (гроши) подалі! X. Солс- 
шині», Екатер. г., Алекс. у. 

Дурйнда, ди, большой дуракт». 
Ото ще дурйнда. Ич счітівсь з ди¬ 
тиною! Маненький чи гцо? На нему 
можна бика повісити, а він он що 
робе. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Дурйти кого, тоб-то зробити ко¬ 
гось дурнем. І. Нечуй-Левіцький, 
Грам. укр. язика, 1914, І, 43. 

і,і * 
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Дурман, нй, дурак-ь, дурень. Я 
пристав у прийми, тесть помер, а я 
поїхав орать. Орав, орав, приїхав, а 
жінка задумала зробить дурманом 
мене і говоре: „У мене батько був, 
скіки риби виореть, а ти ось", (не 
зчпм приїхав). Гнідичв, Матеріали 
по народной словесности, Полтава, 
1916, IV, 28. Це той дурман, Демид, 
заніс з хати мишоловку. Я ему коли 
уже її оддала, і де він її подів, грець 
его знає. С. ІПульговка, Екатер. г., 
Новом. у. 

Дурманувйтий, дураковатий. 
Він у них, трохи теє, дурмануватий... 
С. Солнцевка, Харьков. у. Випни- 
ченко, Голота, Київ, 1906, 134. 

Дурмйло, ла, большой дуракв. 
Ото ще дурмйло, отой Котенко! С. 
Новнй-Кодакв, Екатер. у. 

Дурналюна, ви, дурачище, боль¬ 
шой дуракв, бранное слово. Чор¬ 
тів дурналюка. С. Кулебивка, Ека¬ 
тер. г., Новом. у. 

Дурновйтість, ти, глуповатость. 
В кімнатах від всего так і тхне 
дурноватоетю. Дзвін, 1913, № 4, 
256. 

Дурноколінно, на, дуракв. А отой 
Петро Полішко, дурноколінко, і каже 
ему: ти знаєш, чого тебе не приняли 
у москалі?—А чого? Того, гцо у тебе 
пранці/—Хто це тобі сказав? Хтої 
Я ему очі заплюю!. С. Петриковка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Дурноколінний, глупий, св при- 
дурью. У нас отак завжди лаютця: 
„дурпоколіииий1<. Це такий, що вики¬ 
дає усякі коліна з дурію. С. Шуль- 
говка, Екатер. г., Новом. у. 

Дурноплет, та, дуракв, пусто¬ 
меля. Чортів дурноплет, тільки 
те й робе, що видурює у матері 
гроти то на те, то на друге. Старі, 
та й ті слуоюать, а він а ні за хо¬ 
лодну воду! Мандриковка, Екатер. 
уЬзда. 

Дурноселівка, ни, село, заселен- 
ное дурнями. Яка там Борисівна? 
То Дурноселівка, бо там самі дурні 
живуть. Кубань. 

Дурноум, ма, дуракв, глупецв. 
Куме, куме, дурноуме, за сім миль 
пива пити. Харьковскій Сборникв, 
1894, VIII, 374. 

Дурондй, дй, дуралей. От ще 
дуронда/ не знає, де глек стоїть. 
На полиці! Я ж ему казала, а він: 
„л не знаю4! С. ІПульговка, Екат. г., 
Новом. у. 

Дуросвіт, та, обманщикв, шар- 
латанв. Сл. Липци, Харьк. у. 

Дуросвітити, обманнвать людей 
ворожбой, на картахв, на библіи. 
Що ти, Тимохо, дуросвітиш? Моро¬ 
чиш ворожіннями людей,~то ж гріх! 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волчан. у. 
М. Лободовскій. 

Дуросміх, ху, пустосміхв. Ну, з 
тебе, хлопче, гарний дуросміх: із стар¬ 
ця-кальки смієтця. Дуросміх з тебе 
та й годі: пічою й сміятись—смієшся. 
Тамв-же. 

Дурячий, лінивий. Словарькаиж. 
малор. річи XVII в., 1889, 23. 

Дух, на духй рибу ловити. Для 
того вирубують гіа леду довге, але 
вузьке і не до самої води кортпо; 
в одному кутку тою корита рубають 
до самої води оддушину; гпе коргігпо 
зверху закриваюгпь такою ою маткою, 
якою затуляють на ніч зімою вікно 
од холоду; зверх матку засипають 
снігом, щоб ніхто не бачив, де ти ло¬ 
виш собі рибу. Риба, спершись під 
водою, чує оддушину і вилазе крізь неї 
в корито. Тоді ти йдеш через кілька 
часу на річку і витягаєш із корита 
рибу. Вв Словарі Гринченка не 
совсімв точно дано по атому по¬ 
воду обвяснеиіе. См. слово дух. 

Духй, нар., скоро. Щоб взнать, де 
шукати втоплеипика, пускають на 
воду чашку деревьяну з огнем, і на 
якому місці начне вона крутшіьцн, 
там духй Й знайдеш мертве тіло, 
Харьков. Сборникв, 1895, IX, 315. 

Духало, ла, кузнечннй м£хт>. 
Йде й стогне, як циганенеє духало. 
С. Тепловва, Екетер. г., Верхи, у. 
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Духвйння, ння, самонадіянность, 
оамоувіренность, дерзость. Словарь 
киеж. малор. річи ХУІІ в., Кіеві., 
1889, 23. 

Духяиця, ці, отверстіе В!> печи 
для внхода диму. Д. Новини, Вар¬ 
та в. у. 

Духнути, удрать. Ич як духпув! 
Де був, а де опиітвея. С. Кулебивка, 
Екат. г., ііовом. у. 

Духобор, ра, гаситель духа, при- 
їЬспптель, міроідг. Ну як же вам 
цей новий пап?—Як? Духобор, а не 
пан! Забіжить курка на его землю, 
я лати; ускоче порося, плати, чистий 
духобор/ С. Мпхайлово-Апостолово, 
Херсон, у. 

Духовнянка, ки, восоитанннца 
іпархіальнаго духовнаго училища. 
Як попаїхали до пас духсвнянки та як 
почали нас учити, як одягатись та 
чим умиватись та чим утиратись, 
тик ми і рота пороззявляли та все 
слухаємо та й собі давай твою робити. 
С. Микуличи, Кіевск. у. 

Дуцнути, д> пнутися, ударить, 
удариться. Нін его як дуцне по го¬ 
лові, так той і очі під лоб завів... 
Напились гпак, що сидять у шинку 
ті лаві та хитаюпщя так, що аж 
дьцаютцп головами. С. Солнцевка, 
Харьк. у. 

Дучка-скаперлючна, ни, роди діт- 
ск-'й г.грн вт> палочку. Кубань. 

Душевний, пріятннй, искренній 
ьь обращеніи. Він чоловік душев¬ 
ний,—не збреше й не обмане. Ві> Сло- 
варі Гринченка душевний пере¬ 
ведено тімі. же словом!» „душев- 
ішй“, а слідуєте еще добавить 
искренній, пріятннй. 

Душевредно, нар., душевредно. 
Велпчко, Літопиеь, Кіеві., 1848, І, 
354. 

Душенини, ків, роді» кушанья 
состоящаго изт> печеннхі» пшенич- 
ішхь ісоржей, облитнхт> розмятнмі» 
конопляним!, семянемі» розведен- 
ІіЮПЬ водой и иродіженимі» на 
ситі. Клиновецька, Страви і на- 
литки на Украіні, Київ, 56. 

Душепагубний, душепагубннй. 
Кгалаган и до сих час не наси¬ 
тився душепагубного прибнтку. 
Зварницкій, Источ. для истор. зап. 
коз., І, 1061. 

Душеспасйтельний, душеспаси- 
тельннй. Присіди тщательно чте- 
нію тоеи книги на пожитокь душе- 
спасительннй собі и ближнему 
своєму. Требникі» Петра Могили, 
Кіеві», 1646, 10. 

Душити, издавать запахт», отда- 
вать ЧІМ!.. Вода така, що топкою 
душить. С. Шульговка, Екатер. г., 
Новом. у. 

Душиця, ці, раст., АиШохапЙіит 
асіогаіит. С. Фаліевка, Херс. у. 

Душка, ки, ямка спереди, йоді, 
шеей; в ній пробував душа, через те 
вона й зветця душка. С. Солддевка, 
Харьк, у. 

Душозагубний, душепагубний. 
Секти тим тільки і мають поступ, 
що проводарі їх в простій, виразній 
розмові з нашим народом викладають 
перед ним свою душозагубну науку. 
Ванькевич, Проповіді, Проскурів, 
1917, 4. 

Душолюбний, душелюбивнй. Треб¬ 
ник!. Петра Могили, Кіеві., 1646, 
840. 

Душпастирь, ря, душепастнрь, 
священник!.. Чи приймаєте собі за 
душпастиря зятя покійного вашого 
панотця? 0. Левицький, ЛНВ, Київ, 
1917, І, 115. 

Дуюн, на, подачка, прпношеніе 
(оті. слова „дуть"). Еге, і на нагну 
сторону дує вітер.—буде і нам дуюн. 
С. Гуляй-Поле, Екат. г., Верхи, у. 

Дюдькз, ки, поползень (птиця)- 
Полт. г., Кремен, у. 

Дюрай, раії, дира. Стали діти 
кричати: „чим козісуха латати? Луб¬ 
ком, лубком, гугаем, щоб не було дю- 
раем. X. Хорскт», Минск. г., Моз. у. 

Дядлитися, мішкать, возиться, 
медленно собираться. Чи довго ти 
там будеш дядлитись! С. Микуличи, 
Кіевск. г. 
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Дядьковим, ча, сніть дядька. Ко¬ 
роль Сигизмундх далх конюху 
дворному Селезню землю Петра- 
шевщину вх придачу кх его от- 
чині, такх какх зта земля бнла 
его „дядьковщина", а „дядьковими" 
его—одинх умерх, а другой сошелх 
прочх, и близкихх кх той землі 
никого нітх. Лгобавскій, Областное 
діленіе, М., 1893, 327. 

Дядьковщина, ни, имущество, 
оставшеєся послі смерти „дядька". 
Тамх-же, 327. 

Дядюра, ри, увелич. отх слова 
„ДЯДЯ". Ото ж мій такий дядюра. 
С. Капуливка, Екатер. у. Ото дя¬ 
дюра, так дядюра/ С. Попасное, 
Екатер. г., Новом. у. 

Дядюхна, ни, дядя. С. Давндх- 
городокх, Минск. г., Мознр. у. 

Дядянець, ця, дядя (иронически). 
Ото ще дядянець, отой Василь Пет¬ 
ренко! Батуринх, Черниг. г. 

Д я к і в н и ч, ч а, сннх дякивнн. 
X. Криворотькова балка, Полт. г., 
Зіньк. у. 

Дяк, на, служебник'ь при міст¬ 
ин хх литовско-рускихх правите- 
ляхх, намістникахх, воеводахх и 
старостахх, какх спеціалистх сво- 
его діла, соетоялх на постоянной 
службі, бнлх привозних и уво- 
зимх самими панами, получалх 
пожалованіе отх королей землями 
и людьми, но вх служебномх отно- 
шеніи подчинялся писарю. Любав- 
скій, Областное діленіе... М., 1893, 
667, 817, 818, 857. 

Дякло, ла, натуральний сборх 
сх господарскихх крестьянх и 
міщанх. Кромі работх на госпо- 
дарскои пашні и дворі, крестьяне 
платили господарю такх називає- 
моє „дякло" и „мезлеву", - подати 
натурою со всего, что уродилось и 
прибило вх крестьякскомх хозяіі- 
стві. Терминх ,.дякло" обнималх 
собою все,что уродилось и при 
било, за исключеніемх скота, а 
терминх „мезлевн" относился ис- 
ключительно кх скоту. Такимх 
образомх „дякла" били житння, 
пшеничини, овсяння, сінння, пен- 
тичння и дровяння, иногда сх при- 
бавленіемх курх и яицх, а „мез- 
лева“ бралась яловицами, свиньями, 
баранами, курами и яйцами. Дякло 
платили иногда и не тяглне люди, 
и наоборотх: тяглне людп не всегда 
платили дякло. Любавскіи, Област. 
діленіе... 1893, 316—318, 321, 474, 
498, 500, 528, 709. Его же, Литов,- 
рус. сеймх, 1901, 396. Акти кіев- 
ской комиссіи, т. II, № 10. 

Дякованці ців, благодарепіе. Ми 
йдем на дякованці—дякувати пані— 
матці. Свадебная пісня, Зтнограф. 
Обозрініе, М., 1891, XI, 55. 

Дянольний, отх слова дякло. Дя- 
кольний чоловік, тяглий длко.нниії 
чоловік. Тамх-же, 319. 

Дятлувник, ка, растеніе, віроят- 
но, тоже, что и „дятловина". Тгіі'о- 
Ііит топіапит. Д. Гуничи, Вол. г., 
Овруч, у. 

Дячйло, ла, дьячокх толеінй, 
большого роста (иронически). Село 
Липцн, Харьк. у. 



ЕЗ- 

Евпл, ла, собствен. имя Ввпль. 
Чернявський, Опов., Київ, 1913, 187. 

Едукйція, ції, внсшій тонь при 
гетьмані, вообще при великомь 
пані. Таїсь, кь такой „едукації" 
стремился Самойловичь, по рожде- 
нію поповичі., когда сталі, гетьма- 
номь и когда на каждомь шагу 
хоті лі, показать своє превосходство 
надь простими смертними. Кіевская 
Старина, 1898, Марть, 474. 

Екзатор, ра, трєбователь, ебор- 
щикь податей, надзиратеЛь, наблю- 
датель. Докладаю тут же і тоє, что 
того ж іюня б числа прислал ко 
мне в табор з Ніжина екзактор 
войсковий єдного человіка, про¬ 
мислом к.упецким бавячогося. Звар- 
ницкій, Источники для исторіи зап. 
КОЗ., І, 776, 789, 790. 

Екзекуціонйста, ти, сторонникь 
уній Литви сь Польшей. При Си- 
гизмунді Августі, сь конда соро- 
ковнхь годовь XVI ст., осуществле- 
нія завітной уній сь особенною 
настойчивостью стала добиваться 
партія такь назнваемнхь „зкзеку- 

ціонистов“. Любавскій, Литовско- 
рус. сеймь, М., 1901, 662. 

Елект, та, избранннй, вновь 
избранннй. Стани просили госпо¬ 
даря произвести внборь „злектовь" 
для зтихь (новнхь) судовь, на что 
и полупили согласіе. Тамь-же, М., 
1901, 698. 

Елемент, та, злементь. Радиви- 
ловскій, Вінець Христовь, Кіевь, 
1688, 253. 

Елетй, лелетй, тів, внугренности, 
потроха. Убила гуску, вскубли, лс- 
лета продали жидові, а тулуб панові. 
С. Красиловка, Черниг. г., Борз. у. 
Святий Григорій! Зойди на Осіянську 
гору, заграй у Егоровську трубу, іззови 
вовків і защепи і.м зуби, губи, щелепи 
й елета... М. Лугинь, Черниг. губ., 
Ніж. у. Малинка, Сборникь мате- 
ріаловь, Черниговь, 1902, 234. 
Емаль, лі, змаль. Ген-срібні миоорки, 

гартована сталь, по зброї коштовній 
турецька емаль. Старицький, Могі- 
ідігі, Нова Рада, Київ, 1908, 11. 

Ешафот, та, зшафоть. Уманець, 
Тарас Бульба, Одеса, 1910, 136. 

’Еж, ен»4, трава. Чикаленко, Роз¬ 
мова про сільське хазяйство, Спб, 
1910, III, 14. 

’Ежатися, вжиться. То тремтять, 
неначе сгпруни, гпо ежатця у штики. 
Старицький, Поезії, Київ, 1908, 263. 

'Екання, ння, бкання у лемковь 
но умершемь, поддерживаемое всі- 
ми женщинами и состоящее изь 
очень громкаго и протяжно визгли- 
ваго повторенія одного и того же 
звука ой-й-ой-ой, вь которомь при- 
нимають участіе женщинн не толь- 
ко на кладбищі, но и на Значи- 

тельномь разстояніи оть него. 
Украин. народь, ПГД, 1916, II, 642. 

’Ен-ЙН, сякий-піакий. Так кажуть 
у нас на малих дітей: ен-ен, гиутку- 
ючгі. С. Чернещина, Ккатерин. губ. 
Новом. у. 

’Ерник, на, тоже, что ярун, смотри 
СЛОВО ,,ярун“. Чортів срник! Він як 
побаче дівчат, то неначе той півень 
коло курок! С. Цвиркунн, Харьк. у. 

’Ець, цй, сокращ. оть слова етець. 
Благав поклоном цего еця. Бублей, 
Вхидчинн, 1870, 79, 80. 



Євангелат, та, иршіадлежащій кб 
секті езангелгто'іБ. То були люде, 
яч усі люде: православні та й усе, та 
тепер поселись якісь шшу.іднсти, ша¬ 
лапути. євангелісти. Так, одно безум- 
сінно та й годі. Г. Нвкополг, Ек. у. 

0вгнгелат;;а, ня, ттрпнаплежаїцая 
кб сені і сглігєлчтовб. А чого це я 
Мор сі ніколи не бачу в церкв ?—Ото 
вона, щоб сп знали, ееателтпкч, а 
евпніс іюпіг.і до церкви не ходять. 
Та ."Б же. 

дньо, кй, еобеївен. вмя Евменій. 
Ек <тер. г. 

дзлакидія. дії, еоботв. нмя Еила- 
":ІЯ. У славному городі у 'Гримі (Римі), 
при царю було, при Опорію, у вели¬ 
кого князя Ііслх ’міспа. і сю океип 
осла події не було чада ні єдиного. Про 
Олексія б'ЛІ.СГО чоловік?, сл Чап- 
линк?, Екатер. г„ Нозом. у. Слі- 
іг:: лпрпиьБ II. X. Мережка. 

5’іхияіія, на, соб. вмя Евфшгій. 
і і сласні.,, город і літієм і проживав 
книг (овхимірн. Про Об сіл—божо- 
і Б ЧсЛОВІКГ.. ТаМБ же. 

бппотва. кч, егпнетка, порода 
'’олубсіі. М-<ЯК, 1913, М ЗО, 10. 

дгйпчаи ‘•а, єгиптянина. Радн- 
іпілобс*ій. Вінець Христовь, Кіевь, 
1688, 70. 133. 

0де?.6ккця, ці, іполковая матерія. 
В-лпчке, Літопис*, Кіевь, 1864, 
IV, 128.. 129. 

ддкнйи, кй, єдйнєць, ця. монахь. 
Сл вар:, книж. малор. річи XVII в., 
Кіевь, 18ї9, 24. 

©дкйозладзць, ця, единовласти- 
тс'іь, самообладатель. Радцвилов- 
єкіїт, Вінець Христовь, Кієвб, 
1ГЄ8, <185. 

Сдйкозласття, ття, едпновластіе. 
Ро'ітнича газета, Київ, 1917, № 59. 

дд чи зр'ж»!, однозрячій. Треб- 
н.лг'ь ІІеіра Могили, Кієвб, 1646, 
иредмова, 2. 

0ДИНОЙСТНИЙ, истинннй, настоя- 
щій, искренній. (Онь) знайдеть не 
ОМНЛНЄ В'Ь ОІІЬІХБ (еВХОЛОГІЯХЧБ 
единоистную згоду. Тамь-же, 6. 

0 д и к о я р і в н и й, єдинокровний. 
Иннокентій Гизелі., Спчопсись, 
КІЄВБ, 1680, 58. 

0ДИНОМЙСЛЯ, ля, единопнеліе. 
Зварігацкіп, Источ. для истор. зап. 
коз| 1903, І. 1029. 

единомйелний, единомнеленннй. 
Та\1Б же, І, 1023, 1026, 1028; II, 1100. 

единомйслник, на, единомншлен- 
ник'Ь. Там'Ь же, І, 1024. 

0ДИНОМІСТНИЙ, одно містини. 
Зварницкій, Иеточники, ІГ, 1985. 

Єдиною ісцезий, одномістішй. Ми 
з ним единомгецеві- люде; одною повіту, 
одного и села. О. Борщагогка, Кіев. у, 

0ди конаді -5н и й, єдиноиадеяснн й. 
Друже мій любий, единопадійпий, як 
ти проживаєш і де у Нога твої ми¬ 
слонька вітають? Изь листа селя¬ 
нина А. Краснопірки до С. Продай- 
чепка. М. Котовка, Екат. г. Новом. у. 

Єдинорог, гу, родБ старішнаго 
чугуннаго оружія. Попка, Черно- 
морсісіе козаки, Спб, 1858, 209. 

единорожаць, ця, животное едішо- 
рогБ. Словарь кнпжн. малор. річи 
XVII в., Кієвб, 1889, 2-1. 

Єдиносущний, єдиносущний. Ро- 
жденгій, несотворенгій, єдиносущний 
з отцем. Молнтвенник для молодіжи, 
Львів, 1913, 19. 

Єдиноутробне, нар., єдиноутробно» 
ТребникБ Петра Могили, Кієвб. 
1616, иредмова. 

еднальНЬІЙ, полюбовний. Лона 
просили Носиловською, не доводячи її 
до розсудку королівського, здати па 
суд „єднальний", се-б то полюбовний. 
О. Левицький, Волинські оповідан¬ 
ня, 1914, 38. 
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Єднай, на, обьединитель, согла- 
ситель, примиритель. Три богині 
обирають сєбі за єднана, албо су¬ 
дію, Лариса царевича. Радивилов- 
скіп, Вінець Христовь, Кіевь, 
1688, 316. 

Єднодушнин, на, единодушникь. 
Прислав лист попові Ніколскому 
еднодушникові Полутня. Зварниц- 
кій, Источ. для ист. зап. коз., І, 315. 

Єдностатно, нар., едннодушно, 
одностайно. Трудн Черниг. коми- 
тета по устр. XIV археол. сьізда, 
1908, 127. 

03, зу, тоже, что із, зу, запруди 
вь рікі для ловли риби. Любав- 
скій, Обчаст. діленіе..., М., 1893, 35. 

03ОВНЙЧИЙ, чого, досматривающій 
„єзи“ ьь рікі. А шесть корцовь 
ржи старое міри дають езовничому, 
езь забивши. Тамь-же, 350, 771. 

0леопомйзання; ння, елеоиомаза- 
ніе. Одно із сі.ми святих таїн. Мо- 
лнтвенник для молодіжи, Львів, 
1913, 59. 

0лил, па, не тоже ли, что „Єлоп“ 
т. е. олухь, дуракь (?). Святий Ми- 
питій, царю превеликий, золоті ключі 
маєш, всі звірі замикаєш, усі звірі, усі 
віри; і хати і палати, комори я за¬ 
бори, церкви-престоли, і щелппп і 
глипи. Молитва од лихого чоловіка. 
С. Хандаліевка, Екат. г., ІІавл. у., 

бліана, ии, собстзенное имя, пе- 
реділаиное изь имени Ульяна. 
М. Котовка, Екагер. г., Новом. у. 
См. вь иастояіцемь Словарі слово 
„Оліана". 

Єльця, ці, елка, которую уетра- 
ивають дівчата на „Івана Купала“. 
Купальнне обнчаи начинаются сь 
того, что дівчата устраивають у 
себя єльцю, т. е. беруть вітку 
сосни, пли же, за неимініемь ея, 
вітку вишни, украшають ее лен- 
точками и свічами, привязивають 
ДО „ЄЛЬЦІ" „будячків", т. е. вітки 
колючекь или чертополоху, чтобн 
„хлопці" накололи себі руки, когда 
будуть отнимать у дівчат єльцю. 
Собравшись вь одномь місті, пар¬ 

тія дівчат идегь сь піснями „на 
впгін, туди, де худоба ходе". На 
єльці зажигаются свічи, и про- 
цессія медленно и торжественно 
двигается сь піснями по улиці. 
На вигоні остаются до тіхь порь, 
ітока на єльці сгорять всі свічи. 
С. Татарновичи, Волнн. г., Овр. у. 

0нуенс, са, генуезець, житель 
города Генуи. Иннокентій Гізель, 
Синопсись, Кіевь, 1680, 57. 

0НЧЙТИ, печалиться, надривать¬ 
ся (?). Памьятаю, як вони {мати 
уміраючи) голосили та єнчили. Потім 
пригорнули мене та й кажуть: на 
кого ж я тебе, доню моя, покгіну?■ 
Рідний Край, 1912, № 5, 8. 

0ПИТИМЙСТ, та, тоть, на кого воз- 
ложена церковная єпитимія. Осі два 
(листа) віддай епгтимистам. Чер- 
нявський, Оповідання, Київ, 1913, 
106. 
Спитрахіальна грамота. Грамота, 

которую кажднй вдовий священ- 
никь ежегодно испрашиваль у 
кіевскаго митрополита на право 
служенія вь церкви, представивши 
предварительно митрополиту „сві¬ 
доцтво" про своє незазорное житіє 
і благоповеденіє. Степ, Одеса, 1916, 
16. 

0рган, на, віроятно, надо читать 
єрчак, или ярчак, что значить ко¬ 
роткій тулупь или „кожанок", а 
не єргак. Як прийшли, постанови¬ 
лись коло нас не вдалеках, то зараз 
із них явились два старшини, в еріа- 
ках. Записки українського науко¬ 
вого товариства, Київ, 1913, XII, 117. 

0р е т й к, на, баранья иеченка. 
Такь она назнвается вь м. Боль- 
шихь Сорочинцахь, Полт. г., Мир¬ 
город. у. 

Єретнйн, на, еретикь. Харьков- 
скій Сборникь, 1895, IX, 263. 

Єретнйця, ці, єретичка. Тамь-же, 
274. 

Єретнйцький, еретичій; достав цюю 
еретницьку ключ-траву. Тамь-же, 
263. 
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Єрм&цький, вїроятно, переділка 
изь слова „арматний", пушечннй, 
огнестрільннй. Жилища їх (бу¬ 
сурман) празніе і закуючіе зостоют 
пострахом меча христіано-єрмац- 
кого. Зварницкій, йсточн., І, 
504. 

0СІ&НСЬНИЙ, осіннський, соб. имя 
Сіонской горн. На £сіаисікій горі 
совиняче гніздо, а в тім гнізді цариця- 
совиця... На гвіанській горі, на землі 
на Танській, там два брати січутця— 
рубаютця. Харьковскій Сборник’ь, 
1894, УІІІ, 37, З'У. 

0сбн, на, соб. имя Іасонь. С. Чап- 
линка, Екатєриносл. губ., Ново- 
московск. у. 

Єство, ва, потребность, естеетво. 
В сі хвилі він чув неодолиму потребу 
проявити непобідиме єство власного 
зняття. Вістник культури і життя, 
1913, № 3, 6. Его душа завжде була 
повна гпих великих вічних образів, від¬ 
голосків неземного єства, які уміють 
малювати нам такі неземні худоги. 
Хоткевич, Життєві анальогії, Київ, 
1908, 273. 

Єстбсми, множ, числа первое 
лицо огь глагола бути. Чого єсте- 
сми ціле надежні... Во всяких вір¬ 
них прислугах наших і зічлівостях 
ку велможности вашои впредь най- 
доватися обедуємся, яко і естесми. 
Зварницкій, Йсточники, І, 633, 636, 
773. 
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Жйба гнилй, дифтерите. М. Ле¬ 
ви цький, Лікарські поради, Спб, 
1913, 92. 

Жабйсько, на, жаба. Тс величезне 
жабипко здалось мені найбридчигиою 
потворою в світі. Молода Україна, 
1914, Л« 7, 11. 

Жабич, ча, жабіпіг, бранное сло- 
I о. Л ти не пив мою горілку, щоб тлі 
смоли панився? Жабич ти! Маяк, 1914, 
№ 22, 4. 

Жаска, ки, желізная оковка, при- 
кріпляющаянижнійконец'ь„млена“ 
(ручки ручной мельнпцн) кт> обру¬ 
чу, охватнвающему верхній жер- 
новг вь ручной мельниці. С. Стра- 
дечг, Гролн. г., Брест, у. 

Жабнй, бон. і) Роді> узора на 
пасхальной писанні. Скаржинская, 
Описаніе народи, писанок?., 1899, 
І, 141. 2) Жабнй, або „обручі". Одна 
изт. болізней у лошади. См. слово 
„накостник". Корольов, Ветеринар¬ 
ні поради, Спб, 1908, II, 12. 

Жабоир.жало, ла, человіісь, про- 
йзносяшій слово гортанно, подобно 
крякающей жабі: бранное слово. 
Чортове жабок рикало! Розбереш сго, 
гаспида, що він там крякає! С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Жабоштрйк, на, бсздільникт>, ло- 
дарь, оть ничего неділанія пнря- 
ющій палкой вть жаб-ь у берега 
ріки или болота. Кажуть наш па¬ 
нич уже тепер студент.—Який там 
студент? Жабоштрйк. С. С°ЛЯ цевка, 
Харьк. у. Тоже в-ь дер. Богодарі, 
Екатер. г., Алекс. у., д. Бодаковкі, 
Полт. г., Мирг. у. 

Жабьятина, ни, жабье мясо. При¬ 
їхали до нашою генерала хранцузи; 
їли, їли, пили, пили, чого душі завгодно, 
а тоді давай ще по багнищах ловити 
жаб та жарити та їсти жабьяти- 
ну. М. Котовка, Екат. г., Новом. у. 

Жагучість, ти, сильная страсіь, 
сильное желаніе. Се переконання 
тільки роспалює полумя її окагучости. 
Могилянський, Оповідання, Петро¬ 
град, 1916, 16. 

Жаґель, ля, парусь, вітрило. 
Словарь книж. мал. річи XVII в., 
Кіевх, 1889, 24. 

Жад&к, к&, жадний, сильно же- 
лагощій, алчннй, жаждущій. С. Чер¬ 
кащина, Екатер. г., Новом. у. 

Жадюга, ги, жадний человік?.. 
У того жадюги випрохаєш! Він сам 
тру ситця, щоб ніде залишнеї копійки 
не передати, а то, щоб він ще й дру¬ 
гому що дав! Еге-ж! С. Кулебивка, 
Екатер, г., Новом. у. 

Жаднючий, очень жадний. То 
страшенно жаднючий пан. М. Котов- 
кя, Екатерин. губ., Новом. у.; тоже 
д. Богодарть, Екатер. г., Алекс. у. 
Максим жаднючий до горілки: цілий 
би день він її пив. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у. 

Жйждень, нар., кажднй разг, 
ежедневно. Тільки було у багатиря 
два лютиї пси; вони попуд стільєчку 
жаждень ходили, дрібні, крошечки воз- 
бірували. Сперанскій, Южно-русская 
пісня, Кіевг, 1904, 33. 

Жайворончиха, хи, самка-жаво- 
ро ІЮК'Ь. Як візьмеш у руки (яєчко), 
то жайворончиха прилетить і зараз 
пізнає, гио брали в руки. Черкасенко. 
Маленький горбань, 13. 

Жайдйти, везти, снастить. Ему 
справді жайдило на всячину. Кіев. г., 
Чигир, у. Укр. етнограф. Збірник, 
Київ, 1914, І, 33. 

Ж&листливість, ти, состраданіе, 
жалость. Кожен хапав од життя, що 
міг, і в ситості губилась усяка жалп- 
стливість. Степанковський, Казання 
сельськ. пастиря, Пиків, 1909, 11. 
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Жйлі, лів, сокрушенія. Він не хо¬ 
тів би чути ридання і жалів кволої 
матері. Уманець, Тарас Бульба, 
Одеса, 1910, 137. 

і 
Жалоблйвий, оть слова жалоба, і 

ГІан Михайло Корсакь, бивши вь ! 
Глухові, принесь гетману жалоб- 
ливое донесеніе. Труди Чернаг. 
комит. по устр. XIV археол. сьіз- 
да, 1908, 51. 

Жалобний, от-ь слова жалоба, иско- 
вая, судебная жалоба. Пан занес 
ту жалобную протестацію, дабн на 
будущее время ему самому и по- 
томкам его мплости утрата всіх 
прав не учинила шкоди. Зварнпц- 
кій, Источники..., II, 2107. Казалис- 
мо перед себе запрпзвати обі сто¬ 
рони, поводнуіо і жалобную. Любец- 
кій архивь гр. Милорадовича, Кіевь, 
1898, І, 247. 

Жалоблйво, наріч, огь того же 
слова жалоба. Війска запорожского 
низового разпнх куреней атамапн 
атаману кошевому жалоблйво пред¬ 
ставили, что кримские татари і на- 
гайцн в татарском степу причп- 
няют немалую обиду. Зварницкій, 
Источники..., IV, 1841. 

Жйльман, на, родь дівичьей хо- 
роводной игрн. Засів, 1911, № 6-7, 
стр. 89. 

Жймва, ви, мятннй пряникь, вн- 
крашенний сь лицевой сторони 
краской краской. Куси це ви йдете■? 
—Та піду до церкви (де свічна крам¬ 
ниця), куплю свічок і трошки жамо¬ 
чок дітям. Крюковь, Полт. г. 

Жйрево, ва, зареве. Червоне, як 
жар, небо після заходи сонця, жарево 
(сяево) от пожеж і вночі. І. Нечуй- 
Лсвіцькиіі, Грам, укр.яз., 1914,1,20. 

Жаріти, пнлать жаромь. У неї 
аж щоки жаріють,—така вона яркая. 
С. Солонеє, Екатер. у. 

Жарлок, вй, нрожора. Радивилов- 
скій, Вінець Христовь, Кіевь, 
1688, 357. 

Жартйця, ці, сказочная жарь-пти- 
ца. Ну, вони приезжають до тоє 
жартиці. Жартйця хороша, а клет- 
ка ще краща. Труди о-ва, изсіід. 
Волнни, 1914, XII, 207. 

Жартомй, нар., шутливо. Він 
ляснув жартома маненшого хлопчика, 
що стояв поруч его і пильно, по дітя- 
чому, дивився на мене. Основа, Одеса, 
1915, III, 108. Постановили собі .жар¬ 
тома: годувати з добродійною метою 
й за-для заспокоєння сумління сих 
трех котів. Рідний Край, 1912, 
№ 12, 10. 

Жартуха, хи, шутливая. Крим¬ 
ський, Повістки і ескізи, Коломия 
І Львів, 1895, 129. 

Жйтнив, жетнив, ум. жетничов, на, 
жней. Да на нивоньку гній, а па воли¬ 
ки луп (лій), а на господарика здоровіє, 

щоб чевтовав (частував) жетнички 
добре. С. Давндь-Городокь, Мішок, 
губ., Мознр. у. 

Жвір, ру, мелкій, білий шлакь 
изь ГІОДЬ чугуна: „він не тоне, а 
чорний тоне*. Батурннь, Чернпг. г. 

Ждйльня, кі, комната, гді боль- 
ниь ожидають пріема докторомь. 
Життя і знання, 1913, № 8, стр. 14. 

Жебрйнна, ви, лирницкая пісня, 
вь которой обрисована тяжолая и 
горестная участь сліпца: Доброді- 
телі милостивії, доброточки правед¬ 
нії, Огпцеві. Богові спасителгнії. Кіев- 
ская Старина, 1889, септября, 660. 

Жебрущій, нищенствующін. При¬ 
ходить дід жебрущій і каже... Труди 
о-ва изслід. Волнни, 1909, V,*38. 

Жевеса, си, змія Жевеса. Сидить 
змія Жевеса і говоре: дякуючії неопа- 
лгшо.иу богові, мені довелось бачить 
идола. Изь украипской сказки, за- 
писаикой вь д. Богодарі, Екат. г., 
Алекс. у., оть сліпца вомн Ва- 
сильевича Проворн. 

Жеговйця, ці, горячка, болізнь. 
Словарь книж. мал. річи XVII в., 
Кіевь, 1889, 53. 
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Жеґлювйти, плавать по морями. 
Радивиловскій, Вінець Хриетовь, 
Кіевь, 1688, 106. 

Жежевкати глаголь, внражающій 
говорь воробьевь между собой. Со¬ 
роки стрекочуть, горобці жежевкають. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Желава, вй, жало зміиное. Полт. 
губ., Зтнографическое Обозрініе, 
М., 1891, XI, 182. 

Желвовий, черепашій. Ишовь зь 
войском крокомь желвовимь. Ве¬ 
лично, ЛІТОПИСЬ, Кіевь, 1848, І, 59. 

Желізнйця, ці, опухоль желбзь. 
С. Залипань, Воронеж, г., Богуч. у. 

Железнйця, ці, глетчерь. Жели- 
ховскіп, Малор.-німец. словар, Л., 
1886, І. 

Жемихй, Хі'в, остятки оть буря- 
ковь, идуїціе на кормь скота. Ол. 
Юнаковка, Харьк. г., Сум. у. 

Жемчуговий, жемчужннй. В вухах 
перги ох емчу гов і аж по плечиках ле¬ 
жать. Записки укр. наук, товари¬ 
ства, Київ, 1913, XII, 129. 

Женйтва, ви, женитьба. Радиви¬ 
ловскій, Вінець Христовь, Кіевь, 
1688, 495. 

Жених&ночки, нів, ухаживанья. 
Т розсада моя, і качаночки, вірні бу¬ 
ли з козаками жениханочки. Бигдай, 
Пісни кубанскихь и терскихь ко- 
заковь, І, Зі. 

Женячка, ки, женитьба. Життя 
Шевченка після того часу сходить на 
поетичній творчости, планах женяч¬ 
ім й поселення над Дніпром. Мочуль- 
скій, ЛНВ, Київ, 1917, II—III, 254. 

Жерделі, лй, або жердель, абри- 
кось, Р. Агшепіаса. Шаповал, Про 
ліс, Київ, 1909, 16. 

Жерделівяа, ки, наливка на вод- 
кі и жерделяхь (абрикоса хь). Сл. 
Мигіи, Херс. г., Елисав. у. 

Жердйло, ла, четовікь, миого 
жрущій. Старий, то він хороша лю- 
оина, а молоді, він та вона, то вони 

тільки жеруть та сплять до самих 
обід та й більш нічого не роблять. 
Чортові жердила! Мандрнковка, 
близь г. Екатеринослава. 

Жереб, ба, земельная единица, 
крестьянскій земельний участокь, 
земля, дворище, селище. Такь на¬ 
зивались участки земли вь литов- 
ско-русскую епоху вь округахь 
Верестейскомь, Каменецкомь, Біль- 
скомь, Мельницкомь и Кобрин- 
скомь. Любавекій, Област. діленіе, 
459, 802. 

Жбреб сотний, тоть жеребь, заня- 
тий данниками и тяглими людьми, 
которне сь ихь землями и повин- 
ностями находились вь відініи 
сотника. Тамь-же, 430. 

Жеребець, ця, птица лунь, изь 
породи хищинхь. Він у нас, оцей 
птах, зветця жеребець. —Чому так? 
Тому так, що як пійма пташку, то 
аж ірже, проклятий. С. Кулебивка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Жеребйло, ла, похотливий чело- 
вікь. Ич чортів оюеребило, як до 
дівчат, так він єсть, а як до роботи, 
то его нема. С. Покроьское, Ек. г., 
Алекс. у. 

Жеребковий шаг, жеребковий іпагь 
(монета). У другого тіки й грошей, 
що жеребковий шаг, а туди ою таки 
до торгу лізе. По всіх невідничих за¬ 
водах порядок такий: одному купцеві 
не вдаетця купити риби ніколи,—не 
допустять; скільки б не наїхало охо¬ 
чих купить, на всіх торгують; а там 
кидають оісеребок, кому достанетця, 
той уже бере рибу і сплачує всім, 
по чому перш зійдутця. Коли доста¬ 
лась риба незаможнему, то він за 
одступне передає другому. Ото й ви¬ 
ходе, що уинчого жеребковий шаг, а він 
таки ж до торгу лізе. В. Ф. Тищен¬ 
ко, Заброди на Дніпрі, коло г. Хер¬ 
сона (Рукопись 1860-хь годовь). 

Жеребкувйти, бросать „жеребок"* 
жребій, баллі-тировать. С. Тома- 
ковка, Екатер. у. 
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Жеребкув&ння, иня, внниманіе 
жребія. С. Капуливка, Екатер. у. 

Жеребчатко, на, жеребеиочекв. 
Еге, а шо ж це воно буде? Чіс ж се 
жеребчатко? Рідний Край, 1912, 
№ 12, 19. 

Жерббья сотниї, ті „жеребья", 
которне занятн данниками й тяг¬ 
лими людьми, находящимися вв 
відініи сотниковв. Любавскій, Об- 
ластное діленіе..., М., 1893, 430. 

Жербльний, относящійся кв „же- 
релу“, источиику. Жерельні струї 
Дніпра, якими треба вважати При- 
пять, Березину, Десну і Сож, вже всі 
зійшлись в одно русло і утворили 
велпкансіку річку. Рудницький, Ко¬ 
ротка ґеоґрафія України, Київ— 
Львів, 1910, 98. 

Жерій, рід, синєє їіламя надв 
горящими уілями. Адаменко, Ме- 
діцинський словничок, Могилев, 
1917, 14. 

Жбртвенність, ти, жертвованіє, 
принесеніе жертви. Скільки тієї 
праці несла віками людськість, несе й 
нестиме, а дежплід великих офір, ве¬ 
ликої жертвепности? Могилянський, 
Оповідання, Петроград, 1916, 7. 

Жертводавець, ця, жертводава- 
тель. Маяк, 1914, № 17, 7. 

Жертвоприносини, син, жертвопри- 
ношеніе. І. Нечуй-Левіцький. По¬ 
вісті, Київ, 1914, IX, 9. 

Жертовнйй, жертвенннй. Паска 
єсть остаток жертовного гіриношетя. 
Засів, 1911, № 6-7, стр. 89. Геракл 
дозволив звьязати собі руки і повья- 
зати голову, як повьязували кожну 
жертовну тварину. Нібур, Оповідан¬ 
ня про давніх героїв, Петроград, 
1916, 60. 

Жерущий, пожнрающій, жерг/ще 
полумя. Уманець, Тарас Бульба, 
Одеса, 1910, 49. 

Жечь, чі, рокв, судьба. Така гуже 
моя жечь. С. Николаевка, Екатер., 
г., Новом. у. 

Жив, живой. Кирик, ледь жив, 
котлець за поріг висунув. Труди об-ва 
изсл. Волнни, 1909, У, 78. 

Живець, ц&, 1) Живой, бистрий, 
озорной. Там такий оюивець (хлопець), 
що усі кавуни повитягав із баштану,— 
за тім ничого не вдержиш. X. Нико- 
лаевскій, близв с. ІІаньковки, Екя- 
тер. г., Новом. у. 2) Нижній отстой 
свинца на дні сосуда, получаемнй 
послі „розмолу" его на жорні и 
послі „спуску" вв сосудв. Заріц- 
кій, Гончарний промиселв вв Пол- 
тавской г., 1894, 77. 

Живила, ли, жила. Д. Мал Дуб- 
ровица, Холм. г., Вільсі:, у. 

Живлення, ння, прокормленіе, иро- 
довольствованіе. Для живленія и 
самихв (козаковв) становище имв 
зимнеє, доброе изволь вв горо 'ахв 
(Малороссіи) довольно с милооти 
своей господской показать. Звар- 
ницкій, Иеточники..., 1903 І, 2о2. 

Ж й в л о в о, наріч., живо (?). 
Судячи по псіхіці гіаших великий: зем¬ 
ляків (Шевченка і Щепкина), ми мо¬ 
жемо сказати, що приязнь повстала 
в їх серцях живлово й була така 
проста, чиста та щира, як і їг харак¬ 
тери. Мочульскій, ЛНВ, Київ, 1917, 
ІНІІ, 235. 

Живовйдячки, нар., наглядно, соб- 
ственннми очами. Я сам бачив, жи- 
вовидячки, як той піп та ото таке 
зробив. С. Федоровка, Херс. у. 

Живоглйд, да, человікв св бист¬ 
рими глазами. І Нечуй-Левіцькші, 
Грам. укр. яз., 1914, І, 5. 

Живоглядний, бнстроглазніі. І, 
Нечуй-Левіцький, тамв же. 

Живой, текучій. Живая вода, те¬ 
кучая вода. Ото его земля аж по саму 
живу воду річки. Сл. Старо-Салтовв, 
Харьк. г., Волч. у. Полковник Га¬ 
ража согнал людей по живую реки 
Донца воду. Зварницкій, Иеточники., 
II, 1930. 

Животворитися, оживляться, 
жить, существовать. Уночі одного 
тільки тебе й бачу і цим тільки зкгіво- 
гпворюсяівкрашаюся. Сніп, 1912, V, 4. 
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Животворчий, ОЖИВОТВОрННЙ. Пра¬ 
пор під ялиною сяє, віє білими чарами, 
як животворчими пахощами. Василь- 
ченко, Чорні маки, Нова Рада, 
Київ, 1917, № 163. 

Животи, тів, имущества, состоя- 
ніе. Оті злодії повбивали людей, погра¬ 
бували у них гроши, захопили усі їх 
животи та й байдуже їм: нема ім 
ні суду, ні слідства. С. Сурско-Литов- 
ское, Екатер. у. В тому разграни- 
ченіи грунта и инне животи наші 
оть имаются и отбнвають. Зварниц- 
кій, Источники..., II, 1192. 

Животйна, ни, существо, всі живі 
створіння в світі. І. Нечуй-Левіць- 
кий, Грам. укр. яз., 1917, І, 73. 

Животинний. 1) Животннй. І. Не- 
чуй-Левіцький, тамь же, 19 2) Скот- 
скій. Тежгь вч> томч> же листі его 
милости виписано, аби конюшне 
брали сь конскаго и зь животин¬ 
ного стада зч. місткого куницу, по 
двадцати грошей на лісто. Лгобав- 
скій, Областное діленіе, М., 1893, 
843. 

Животіння, ння, существованіе. 
І. Нечуй-Левіцький, Грам. укр. яз., 
І, 73. 

Животнйк, кй, род’ь лекарствен- 
наго растенія. Воно росте на степу, 
сказати, на г(ілині; само таке, як 
шпичачок, а росте глибоко, глибоко і 
корігтя в нему багато, багато; кві¬ 
точки дрібнюні і таке ж воно паху- 
ще, пахуще. А як зварити в воді, то 
воно дуже червоне. А пьють его, як у 
середині щоеь болить у чоловіка. 
С. Поповка, Нолт. г., Гадяч. у. 
Животній, одушевленннй, живой 

предмета. І. Нечуй-Левіцький, Гра- 
мат. укр. яз., І, 19. 

Животно, на, животное. А ин- 
ишхь (турокь), яко безсловесное 
животно, зі» розсказу (по приказу) 
императорского (султана), гоняху. 
Величко, ЛІТОПИСЬ, КІЄВ4>, 1848, 
приложенія К4> І Т., 14. И ЯКО ВЗЯЛЬ 
оную, зараз4> четнри животна. 
Радивиловскій, Вінецч. Христовь, 
Кіевч» 1688, б. 

Живучка, ки, растеніе А)и^а 1а- 
хатаппі. Пачоскій, Описаніе расти- 
тельности Херсон, г., 1917, II, 143. 

Жйгавка, ки, порода мухи, на 
цвіта сірая; личинки кладетт> вч> 
рани, или В4> ноздри животнаго, 
иногда и людям4>. Молода Україна, 
1909, № 8, 23. 

Жигййло, яи, жохь, подстрека- 
тель. Та воно, оте чортове жигайло 
(циган), на дохлу коняку сяде та під¬ 
пече її гпак, що вона, як скажена 
побіжить. С. Капуливка, Екат. у. 

Жигйн, нй, жогь, бідовий чело- 
ВІК'Ь. То гнаний оюиган, що ему паль¬ 
ця в роггг не кладгі, сі то одкусе. 
С. Попельнастое, Екат. г., Верхи, у. 

Жигилій, ліл, горячаго темпера- 
мента, вспнльчивнй, легко раздра- 
жающійся человік4>. С. Мал.-Пере- 
щепина, Полт. г., Конст. у. 

Жигуватий, осірнй на язнкч». 
То хлопець жигувагпий; его ніхто не 
переговоре. С. Солоное, Екатер. у. 

Жидівка, ки, лихорадка. Од жи¬ 
дівки треба вимазати хворого свиня¬ 
чим салом. Люди сначала не знали 
отой болізни; но когда Иродіаді 
принесли на блюді голову Іоанна 
Крестителя, она оть ужаса впер- 
вне затряслась. Полт. г. Зтногра- 
фическое Обозрініе, М., 1891, VIII, 
171. 

Жидівнйк, кй, тамариксь, бисер- 
ное дерево, боже дерево. Бердянскь, 
Тавр, г., с. Ново-Спасовка, Екат. г., 
Маріуп. у. См. слово „гребенщик". 

Жидовйця, ці, жидовка. Прибігає 
до мене одна жидовиця та й каже: „ой 
ратуйте, пане, мене хочуть убити"! 
С. Бузовка, Екатер. г., Новом. у. 

Жидолюбний, жидолюбивий. Рід¬ 
ний Край, 1910, № 4, 6. 

Жидоненйвидник, на, жидонена- 
вистникь. Сам він із жидів і сам же 
великий жидоненавидник. С Весе¬ 
леє, Тавр, г, Мелит. у. 
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Жидооборонець, ця, защитник'ь 
ЖИДОВІ». В се товариство жидооборон- 
ців уступило чимало письменників— 
жидів. Рідний Край, 1909, № ЗО, 3. 

Жидорйна, ки, увелич. огь слова 
жидь, жидище. їхали мгі із Ромен 
до Коровгшець і стріли по дорозі пов¬ 
ний віз оюидів; так там між ними 
один був старий оісид,—от де жидо- 
ракаг Увесь у волоссях, з довгими пей¬ 
сами, рудий, увесь у пиляці, банька¬ 
тий, кремезний, у якомусь лапсердаці. 
От то оісидорака, хоч на картину 
его пиши/ С. Коровинцн, Полтав. Г., 
Ромен, у. 

Ж и д ю г й н, на, жиді», увелич. 
Кримський, Повістки і ескізи, Ко¬ 
ломия І Львів, 1895, 36. 

Жйжало, ла, вертелі» (?). Цигане 
на жижа лі свинину жарили над по- 
лумьіш. Сл. Мартовая, Харьков. г., 
Волч. у. М. Лободовскій. 

Жижко, к а, челов’Ьк'ь живого 
нрава, живчик'ь. С. Таромское, 
Екатер. у. 

Жизнедййний, дающій жизнь, 
жизнедавчій. Старицький, Поезії, 
Київ, 1908, 242. 

Жйзностний, жизненннй, знер- 
гичннй, живой. Перед нами в цій 
холодній непривітаниці—дубовині— 
паш дорогий, діяльний, спочутливий 
до горя ближнего, вічно жизностний. 
О. 0. Степанковський, Казання 
сельського пастиря, Пиків, 1909, 40. 

Жйла бойовй, артерія. Коли дуже 
кров юшить з рани, то треба спи¬ 
няти кров, притиснувши бойову жилу 
(артерію) вище рани або рукою, або 
затягнувши зранену часть тіла вище 
рани хусткою, рушником, поясом. 
Левицький, Календарь „Просвіти", 
Киів, 1907, 85. 

Жйла молочна, жила кровоносна, 
яка йде попід животом у корови до 
вимья і розпровадоісуе кров од серця 
до вимья, зветця молочна жила. Село, 
1910, № 6, 7. 
Жйлавець, ця, хлібі» сухой, твер¬ 

дий, жесткій. С. М. Буднщечки, 
Полт. г.( Зіньк. у. 

Жйли кровьякі, кровоноснне со- 
судн. Адаменко, Медіцин. словн., 
Могилев, 1917, 14. 

Жйли пйсокові, лимфатпческіе 
сосудн. Тамі» же. 

Жйлкуватий білан, нй. одині» изі» 
видові гусеници. Зветця так ме¬ 
телик через те, що має білі великі 
крила з дуже помітними чорними 
жилками через все крило. Рілля, 
1913, № 8, стр. 17. 

Жило, ла, жалище. Слосарт, 
книж. малор. р’Ьчи ХУП в.. Кіевт», 
1889, 25. 

Жиловйй, обитаемнй, годний для 
жнлья. Ото у нас майдани, так вони 
усі жилові.—Як ігю жилові? Так, що 
там колись жили у давню давину 
якісь-то народи. Дер. Михайловка, 
Екатер. г., Алекс. у. Жилове стано¬ 
вище в українських городах, куди зви¬ 
чайно запорожці виходили із Січі па 
зімовлю. Зварішцкій, Источіг. для 
ист. зап. коз., 1903, І, 740. 

Жиловнйв, кй, пульсі,. Він ще 
живий; у нею ще оюиловник бьстця. 
С. Чернншево, Екатер. у. 

Жйлчий, проживающій, живущій, 
обиватель. Люде жилчіи, по одході 
зг-поді» Хвастова оиого рейчентара 
Вилкчи, пошли на свои жилища, 
зі» которихі» били повиходили. 
Велично, Кіевть, 1855, III, 256. 

Жилун, нй, це той у кого .добра 
жила, репіз. Батурині», Черниг. г. 

Жимкий, легко сжимагощійся. 
Оце коса жимка: як придавши до зем¬ 
лі, то й гнетця на бік. Сл. Марто¬ 
вая, Харьк. г., Волчан. у. М. Лобо¬ 
довскій. 

Жймолодь, ді, тоже, что бирючйна, 
вовчі ягоди, Ілдизігпт уиїдаге. Го- 
дигпця на виплітання кошиків; яго¬ 
дами бува підкрашують вино. Шапо- 
вал, Про ліс, Київ, 1909, 16. 

Жймолость, ти, татйрська. (Бопі- 
сега іагіагісиш), костянй (Бопісега 
хеІозЬеит), теж козйнячий лйстик 
(Бопісега саргіїоііит). Тамі» же, 16. 



ЙСирандоля Житщина. 225 

Жирандбля, лі, подсвічникч> сь 
шандалами, фигурннй подсвіч- 
ІШК'Ь. Тільки що почало смеркатьея, 
лк зверху, над сценою, ради торже- 
співа, запалала „во вся тяжкая", спу¬ 
щена з під стелі, більш схожа на 
викорчуваний пепек, старенька жи- 
рандоля. Барвінський, Нариси й 
оповідання, Полтава, 1907, 94. 

Жирвак, к&, умеп., жирвачбк, на, 
жировой наросгь на тілі. С. Ми- 
куличи, Кіевск. г., Скв. у. 

Жйрник, ка, одна изч> частей 
ружья и пистолета у черномор- 
скаго козака. См. слово „набойник". 
Кубанскій Сборникч., Екатер-дарч>, 
1902, УIII, 398. 

Жернувбтий, жирноватнй. С. Ка- 
пуливка, Екатер. у. 

Жиротві'р, ру, жиротворч,. Изч> 
білка, крахмалу и сахару, потре- 
бляемнхч» чєлобікомч. вч. пищу, 
„утворюетця жир“, вслідствіе чего 
зтп вещества и назнваютея „жиро- 
творами". Луикевич, Життя люд¬ 
ського тіла, Петроград, 1916, 49. 

Жирохвбстий, баран жирохвостий, 
вівця жирохвоста, або курдючня. М.Ко- 
товка, Екатер. г., Новом. у. 

Жйтелець, ця, житель, кварти¬ 
ранта. Е>.е, бач, як тутечки чи¬ 
стенько! А як тут буде, коли нові 
жительці будуть? С. Солнцевка, 
Харьк. у. Як тільки над'їхав він до 
села (архиерей), так усі жительці до 
нею, неначе бжолп до матки, так і 
сипнули. С. Старо-Салтовт>, Хар. г., 
Волч. у. 

Жити, бивать. Вшестя все в чет- 
вері і живе, а св. Покрова у перший 
день місяця октября. живе. Сл. Мар- 
товая, Харьк. г , Волч. у., М. Лобо- 
довскій. 

Жйтище, ща, жилиіце. Ніхто 
ніколи не буде уходити в нове жи- 
інище своє на якій гшшій кватирі, а 
тіко на-підповиі (місяця). Кіевск. Г., 
Чпглр. у. Україи. етнограф. Збірн., 
Кий, 1914, І, 47. 

Житковйй, житнє просо, просо, 
посіянное на „ржищі", т. е. на 
полі, гді бнла раньше посіяна и 
снята рожь. Кіевская Старина, 
1903, мартч>, 367. 

Жйтлик, на, умен. отч> „житло", 
домикч>. Батуринч>, Черниг. г. 

Жйтлище, ща. жилище. Проїдете 
верстви чотирі повз річки, ускочете 
у село, зразу буде друїа хата, ліво¬ 
руч—ото і моє житлище. X. Соло- 
шинч>, Екатер., Алекс. у. 

Жйтники, ків, пряники пзч> ржа- 
ной муки. На ярмарку житняки 
продавали на возах,—та солодкі! 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у., 
М. Лободовскій. 

Жйтна дань, см. слово житщина. 
Жйтниця, ці, або тимеф'евка, 

трава, РЬІеит рі’аіепзе. Чикаленко, 
Розмова про сільське хазяйство, 
Спб, 1910, III, 13. 

Житнівка, ки, самогонная водка 
изч> жита. Нова Рада, Київ, 1917, 
№ 162. 

Житняк, на, растеніе, Адгоругшп 
сгізШдпп. Пачоскій, Оиисаніе рас- 
тительности Херсон, г., 1917,11, 11. 

Жйто, та, родч. узора на ласхаль- 
ной писанні. Скаржинская, Опп- 
саніе народннхч. ппсаноісь, 1899, І, 
138; Гнідичч., Матеріали по парод¬ 
іюй словесн., Полтава, 1916, IV’, 3. 

Житбвнин, на, трава, растущая 
на мокрнхч> лугахч>, РЬаІагіз апіп- 
(Ііпасеа. Херсонч>. Календарь на 
1871 г. для сельекпхч> жптелеіі 
Раевскаго, 109. 

Житбвня, ні, амбарч>, куда ссьг- 
паютч. жито и другое хліби е 
зерно. Харьков. г. 

Житуха, хи, проживаиіе, жпзнь. 
Оргака моя була з ним житуха! Гере 
одно і більш нічою! С. Хандаліевка, 
Екатер. г., Павл. у. Як же ви тут 
живете?—Яка тут житуха? Не бай. 
Боже, нікому так жити, як ми отут 
живемо! С. Деркачи, Харьк. у. 

Жйтщина, ни, жйтна дань. і)Де- 
нежная дань господарю вмісто 
дали натурою, жптомч»: „Давши» чи 
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зь днма по куницн, а по три гро¬ 
ша житщинн (вь замінь жита на¬ 
турою), а вь кухню по курети и 
десяти яєць и по полгроша“. 
2) Дань натурою, житель: „Косить 
сЬно на господаря, возить житщи- 
ну до замковь господарскихь и 
всякую тягль тягнути". 3) Дол- 
жность, служба или „уряд" жит¬ 
щинн. Йзь берестейскихь урядові», 
кромі „ключництва", актн упоми- 
нають еще „данничное, житщину, 
бобровничое и ловчое". Любавскій, 
Областное дЄлєніє..., М., 1893, 181, 
321, 352, 360, 475. 

Жйчник, на, маленькая полочка 
сь дирочками. куда втикають лож¬ 
ки у бойковь с. Лавочной; нату¬ 
ральнеє бнло бн лжнчник. Укра- 
инскій народь, Петроградт», 1916, 
II, 532. 

Жлоб, ба, богатнй, но чорствнй 
чєловЄкь, міроЄдь. Кланяюсь жло¬ 
бам: хоч на раз спекти борошенця 
мені... Ні! А. Тесленко, 3 книги 
життя, Київ, 1912, 134. 

Жлук, или жлут, жлуто, та, кадка 
сь обручами на трехь енсокихь 
ножкахь для золки бЄлья. Д. Чаква, 
д. Шшовече, Волнн. г., Ровен. у. 

Жмайло, ла, жмоть. Йди к чорту, 
окмайло замурзанс! Кримський, По¬ 
вістки і ескізи, Коломия і Львів, 
1895, 274. 

Жмйканий, помятнй (о бумагб, 
матерій). Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у., М. Лободовсвій. 

Жмуриця, ці, або третя повіка, 
третье В’Ько. У хворій на стоепняк 
коняки очі витріщені, а коли хворій 
підвести у гору голову,—вони запа¬ 
дають та завертаюпщя гпак, що вгід- 
ко буває гпільки частку білків, гпа й 
та затуляєтця „третею повікою“ 
(„жмургіцею“). Корольов, Ветеринар, 
поради, Спб, 1908, У, 20. 

Жмуріння, ння, щуренье. Через 
оте часте жмуріння і здастця, що 
він неначе підсліпуватий, а проте він 
бобре бачс. С. Солнцевка, Хірьк. у. 

Жмутяка, ки, большой жмуть. У 
кого пальці довгі, то захвате жму- 
тяку пшениці та так серпом і під¬ 
ріже,—гпому добре жати. Сл. Мар¬ 
товая, Харьк. г., Волч. у. М. Лобо- 
довскій. 

Жмуха, хи, жмнхи, вижимки. На 
землі скрізь накидано було виноград- 
ноі жмухи, кожури з винограду. Русова 
і Вовк, Серед виноградарів, Снб, 
1905, 17. 

Жниварка, ки, жатвенная машина. 
То гпака штучна машина (парламент), 
як та жниварка, гцо на фільварку 
жне й вьяже. Світова Зірниця, 1907, 
№ 7, 4, Село, 1910, № 23, 6. 
Жниварський, жатвенннй. Це жни- 

варска пісня; у нас її співають тоді, 
як жнуть хліб. Батуринь, Черниг. г. 

Жнивовйця, ці, жатвенное время. 
Пройшла косовіщя і жнивовиця, стала 
оюінка красовгіця. Харьковскій Сбор- 
НИКЬ, 1894, VIII, 272. 

Жнивувати, производить уборку 
хлЄба вь жнива. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у., М. Лободовскій. 

Жнивьяний, жатвенннй. Саме в 
розпалі година жнивьяная. Стариць- 
КИЙ, Поезії, Київ, 1908, 215. 

Жовна, нй, жовни, вен, известко- 
вня жерновки вь желудкі рака, 
обнкновенно отлагающіяся вь немь 
во время линянія рака. Д. Бода- 
ковка, Полт. г., Мирг. у.; также 
Кіев. Старина 1900, май, 166. 

Жовнель, ля, тоже, что „жовна", 
т. е. опухоль железь на пієЄ. С. 
Попельнастое, Екат. г.. Верхи, у. 

Жовнярйн, на, солдать. У лузі 
калина землю прикрасила, породила 
мати сина, сина жовнярина. Житец- 
кій, Очеркь звуковой исторіи мал. 
нарічія, Кіевь, 1876, 310. 

Жовнярина, ни, солдать. Доки 
жовняр не пив, в Бога щастя молив, 
не раз, не два жовнярина все військо 
побідив. Тамь же, 311. 

Жовнярйнів, относящійся кь жов- 
нярину. Як взяв жовняр пити, в Бозі 
забувати, не раз, не два жовнярова 
заплакала мати. Тамь же, 311. 
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Жовтйня, ні, жолтой масти ко¬ 
рова. Гнав в ліс своїх жовтаню та 
шубаню. Коцюбинський, Тіки за¬ 
бутих предків. Спб.—Львів, 1913, 5. 

Жовтець, цю, растеніе (ОепоіЬега 
Ьіеппів Б), самое обнкновенное ра¬ 
стеніе на супесчанньїх'ь, низмен- 
ннхт> містахть, особенно по бере¬ 
тами р’йк'ь. Харьковск. Сборникь, 
1892, УІ, 50. 

Жовтйнкик, ка, родгь травн. Ку¬ 
бань. 
Жовтовйдий, желтолицнй. Па- 

харевськип, Оповідання, Київ, 1913, 
III, 82. 
Жовтозем, му, ЖЄЛТ03ЄМ1). Вода 

спускалася в землю до такого шару 
ірунта, який не пропускає її кріз 
себе (наприклад, глина, жовт озем). Ша- 
повал, Про ліс, Київ, 1909, 55. 

Жовтозолотйй, жедтозолотой. 
Нечуй-Левіцький, Повісті, Київ, 
1914, ЇХ, 170. 

Жовтоносий, желтокоснй. Там за 
тш віконцем, внизу, по вимазаній 
чистенькій долівці ходить сіроока, 

жовтоноса дівчгша. Викничснко, їво- 
ри, М., 1915, IX, 79. 

Жовтооний, желтоглазий. Иїт 
оттоокий, а сам чоршій. Д. Бого- 
дарь, Екатер. г., Алекс. у. 
Жовторотий, желторстнй. її об¬ 

сідала дітвора, як пятеро горобців 
жовторотих. Коцюбинський, Тіні 
забутих предків, Спб—Львів, 1913, 
164. 

Жозторябйй, желторябой. Жовгпо- 
рябиіі, трубохвостий голуб ніяк не 
хотів підніматься вгору до гургпу. 
Винниченко, Краса і сила, Київ, 
1906, 62. 

Шовть, ті. жолть, жолтизна. Не 
вміли вони (пани) ні шити, ні прясти, 
пі жовтей жовтить} ні білей білить. 
Кіевская Старина, 1903, іюль—ав- 
густь, 23. 

Жовтастий, желтоватнй. У луках 
гкііібиьіие синястого цвіту, а в степу, 
»‘Чм п(піб'льше жовтястою. М. Ко- 
’П'ака, Екатер. г., Новом. у. 

Жовчі, ЧІВ, ПОДТЬ 9ТИМТ) словом^ 
разуміюта не только собственно 
жолчь, но вообще всі внутренности 
рибн или птицьі. А ти дорве вичи- 
сгпила оселедця?—Добре! Усі жовчі 
повикидала?—Геть чисто всі. С. Лю- 
бимовка, Екатер. г., Новом. у. 

Жовчний міхур, ра, желчннй пу- 
знрь. Адаменко, Медіцшіеький слов¬ 
ничок, Могилев, 1917, 15. 

Жовчук, кй, собака, вообще жи- 
вотное желтаго цвіта. С. Славута, 
Вольні, г., Засл. у. 

Жбгнути, крикнуть ота испуга, 
когда горить что-нибудь, „жо“. Він 
їй навертів на голеву соломи, запалив, 
—вона аж жоінула! Трудн о—ва 
изслід. Волнни, 1914, XII, 279. 

Кіолд, ду, жалованье для солдата. 
Величко, Літопись, Кіевт», 1848, І, 
270, 1864, ІУ, 280, 283. 

Жолдйцьний.солдатскій. Баитншт.- 
Каменскій, Источ. малор. исторіи, 
М., 1859, II, 152. 

Жолнвй, вй, болотная раститель- 
ность желтаго цвіта на воді. Жол- 
ква на озері, на лимані. С. Возне- 
сенка, Екатер. г., Алекс. у. 

Жолобити, гнуть, изгибать. На- 
ложис собі личину, став жолобити 
він спгшу перед жодним козаком. 
Записки укр. науков. т—ва, Київ, 
1913, XII, 113. 

Жолобковатий, слегка желобчас- 
тнй. У кого єсть хорошій инстру- 
мента, тота сверлита отверстіе вгь 
клейкі „тиблем", которнй, по вн- 
раженію крестьянь, „жолобковатий “ 
и не можета расколоть клепки. 
С. Чаква, Волнн. г., Луцк. у. 

Жолоблячий, ділающій желобча- 
тнмт». Нема сумніву, що оборот землі 
має вплив на жолоблячу діяльність 
рік. Рудницький, Коротка ґеоґра- 
фія України, Київ - Львів, 1910,104. 

Жолудне, ного, подать, платимая 
пану крестьяниномть за право со¬ 
бі! рать жолуди. Костомарова, Бог¬ 
дані. Хмельнпцкій, Спб, 1884,1, 32. 

15 * 
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Жом, му, акмнхп. Завод дає ему 
сахар, малясу й жом. Світло, Київ, 
1912, IX, 47. 
Жомірбмий, мирний, спокойннй 

(?). Миро, злато, кадило, військо оюо- 
мірамс, а сто коней козаків і всі з 
бандурами. Записки укр. наук, т-ва, 
Київ, 1913, XI, 99. 

Жомовий, оть слова жом. На жо¬ 
мовий сезон він купує кілька коров, 
одгодовуе й гендлює ними. Тамі) же, 47. 

Жоновбти, жить женой. Ой піду 
я між стариї жени жоновати, в го¬ 
ловоньку розуму набірати. Черн. г., 
Ніж. у. Зтнографическое Обозрі- 
ніе, 1897, XXXIV, 122. 

Жбрдна, ки, принадлежность воза; 
обнчно „жордож" дві, оні ставятся 
при основаній „ручек" для крі- 
пости, ст. наружней сторони. Д. Го¬ 
родянка, Могил, у., близь Шклова. 

Жоржйнний, георгинннй. Рожевий 
і жоржгіниий цвіт! Те та не те. 
То, сказати, проста дівчина, а то ою 
гпаки панна. С. Яблоново, Полт. г., 
Лубен, у. 

Жбрник, ва, маленькій мелничннй 
камень. С. Чернещина, Екатер. г., 
Новом. у. 

Жорно, на, жернова (два) и руч¬ 
ная домашняя мельница; части 
жорна: млен, т. е. ручка, которой 
вращаются жернова мельнвцн (см. 
зто слово'; жббка, желізная оковка 
(см. зто слово), кбдлубець, т. е. 
пень, составляющій основаніе мель- 
ницн (см. зто слово), подбйма, же¬ 
лізная перекладина вь „кадлубці", 
поддерживающая „веретено"; вере¬ 
тено, деревинная вертикальная ось 
нижняго жернова; проплйця, желіз- 
ная плитка, вставленная снизу в'ь 
средині нижняго жернова,-ею ниж¬ 
ній жерновь лежить на веретені. 
С. Страдечь, Гродн. г., Брест, у. 

Жорост, та. і) Шести, на кото- 
ромт> укріпляюті> на церквахь 
кресть. Ото на дзвіниці уже єсть 
вісьмерик, а зверх вісьмерика поста¬ 
новлять жорост, а уже на той оісо- 
ропп надінуть хреста, та тоді уже 

і все. М. Котовка, Екат. г., Новом. у. 
2) Тоже, что жорства, крупний пе- 
оокь. Повсемістно вт. Екатерин. и 
Херсон, г. 

Жорст, тб, жердь для навішя- 
ванья на нее платья, вь хаті или 
вь чулані („коморі"'. А в коморі 
жорвти, готов, мати, постілг: дві 
гюдугики пухових, дві ряденці шовко¬ 
вих. Демченко, Українське весілля, 
Одеса, 1904, 104. 

Жорствб, вй, крилатий драконь, 
летающій по воздуху, производящіії 
страшний вітерь и ломающій де- 
ревья, особенно передь грозой, 
изображеніе котораго иногда встрі- 
чается на міднихь рукояткахь 
гудульскихь палокь. Украинскій 
народь, Петроград, 1916, II, 599. 

Жорстокосерда, дя, жестокосер- 
діе. Освященний всеукраїнський со¬ 
бор, Київ, 1918, 28 ІЮНЯ—-11 ІЮЛЯ. 

Жорстбкощі, щів, жестокость. 
Кримський, Повістки і ескізи, Ко¬ 
ломия І Львів, 1895, 5. 

Жорсточність, ти, жестокость. 
Тамь же, 5. 

Жостелйна, ни, тоже, что жостір, 
у галичань, Кііаттшя саПіагііса. 
Шаповал, Про ліс, Київ, 1909, 16. 

Жбстіровий, оть слова „жостір", 
Шіатпив їгап^иіа. Календарь 1917 р., 
Петроград, 102. 

Жродло, ла, источникь. Радиви- 
ловскій, Вінець Христовь, Кіекь, 
1688, 77, 78. 

Жугб, гй, раздорь, несогласіе. 
Наведуть нову семню: тісно стане 
в хат і і сварка, жуга піде, безладья!.. 
Тепер то піде жуга кожний день, не 
дай Бооке! Григоренко, Наши люде 
на селі, Юрьев, 1898, 57, 77. 

Жугбстро, ра, тоже, что пбнлін, 
поле вий клен, чорноклен, Лсег сага- 
резіег. Шаповал, Про ліс, Київ, 
1909, 15. 

Жу,-жу,-жу, межд. для обозначе- 
нія журчанія води. Струмочок жу- 
жу-жу; сусідній жу-жу-жу. А там 
далі жу-жу-жу! Хоткевпч, Гірські 
акварелі, Харьків, 1914, 7. 



Жужелиця—Жучок. 229 

Жужелиця, ці, жукь, изь семей- 
ства сагаЬісІае. Сводь данннхь о 
се"ьск. хоз. вь Полт. г., 1904, 43. 
Жужелиця, порода мухи, синяго 

цвіта, сь краеноватнми крнльями, 
красними волосками снсподу го¬ 
ловки; живеть вь хатахь и на воз- 
духі; кладете яйца вь мясо и вь 
с;арнй енрь; личинки его внво- 
дятея уже^черезь день послі клад¬ 
ки яйца. Молода Україна, 1909, 
Л'і 9, 22. Чикаленко, Розмова про 
сельське хазяйство, Спб, 1903, У, 
24. См. слово „бігун". 

Жук, кй. 1) Роди, узора на пас¬ 
хальний ппсанкі. Скаржинская, 
ОяЕсаніе народних!» писанокь, 
1899, І, 143, 145. 2) Болт, чорной 
масти. С. Залпмань, Воронеж, г., 
Богуч. у. 3) Большой черннй та- 
ракань. С. Кацовщина., Волнн. г., 
Овруч, у.; іамь же Житом, у. 
Жупиця, ці, жупань. Ппнскіе 

міщане везуть сь луцкого ярмар- 
і.к: суконь музекихь 2 лунскихь, 
одна сукня муроввкая, жупица 
лукская. Верзшювь, Очерки тор- 
говлп ІОжной Руси, Черниговь, 
1898, 40. 
Журавель, ля, або клйцанка, ки, 

родь дітекой пгрушки. Кіевская 
Старина, 1904, УІГ,—VIII, 61. 

Журавельник, ка, родь тіневого 
травянистаго растенія, Оегапшт 
(Цуагісайіт. ІІачоскій, Описаніе 
растительностн Херс. г., Херсонь, 
1915, 96. 

Журавйаник, ка, родь сладкаго 
вушанья изь манной крупи сь 
журавинішмь взваромь. Клино- 
вещ.ка, Страви і напитки на Укра¬ 
їні, Київ, 78. 

Журавлем йти, идти такь, что 
зрячій впередь, а за нимь, держась 
обійми руками за плечп, идеть 
езадп сліпон, Кіевск. г. 

Журйльник, ка, печальннкь. ви 
ти наш, батюлетко, да ти паш род- 
пенький, да ти пали журильпичку. 
Д. Хорскь, Минск. г., Мознр. у. 

Журим, м а, слуга, то же, что 
„жура", пли „джура" О'и побігла 
Бондарівна та й поміж домами, а за 
нею два журнми з голими мечами. 
Изь народної! піснії, запнеанноії 
вь с. Посягві, Вол. г. Остр. у. 

Журкати, журчать. От журкае 
еібі та п журкае потихесеньку (но¬ 
ток). Хоткевич, Гірські акварелі, 
Харьків, 1914, 3. 

Журчйвий, журчащій. З гір по- 
токи! Скільки їх, чистих, холодних, 
ясних, журчивих! Тамь же, 3. 

Журючий, печаляїцііі, наводящій 
печаль, надоідающій, вьідливий. 
Госте кропивка жалючая, була свек¬ 
руха журючая. Гііідичь, Матеріали 
по народной словесности, Полтава, 
1915, 256. 

Ж у т, та, (?). Во Львові оть 
Мальгратн до Вареоломея по суб- 
ботамь разрішалось „кавалками ь 
жутами", а оть Вареоломея до 
Агнески цілими тушами п четвер¬ 
тями разрішаетея продавать (мясо) 
всякому, даже чужому. Верзилов, 
Очерки торговли Южной Руси, 
Черниговь, 1898, 50. 

Жучка, ки, кличка собаки черной 
шерсти. Повсемістио вь селахь 
Украиіш. 

Жучнй, кі'в, особнй сорть мони- 
ста. Кіевская Старина, 1902, X, 73. 

Жуччин, прішадлежащіії жучкі. 
Оце лігво жуччпно, а оце сіркове. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Жучок, ка, каждое звено вь ціни, 
вь желізномь путі. ІІуто па пять 
жучків. Батуринь, Черниг. г. 



3. 
Заарештувйння, ння, арестованье. 

За несправедливе зааре літування і 
держання в тюрьмі людей була на¬ 
ложена строга кара. Дорошенко, 
Оповідання про Ірландію, Київ, 
1807, 23. 

Заб&за, ви, задержка. Без забави 
присилайте тую инструкцгю власную 
под печатію, чим мооісете мною собі 
доброго позискати. Зварницкій, Ие- 
точники для ист. запор, коз., І, 11. 

Забавовий, относящійся кт> заба¬ 
вами, касающійся забава., развле- 
ченій. „Село", 1910, № 36, стр. 8. 

Забйвочний, игрушечннй. Це за- 
бавочний коник у мене, а буде полись 
і справжній. Сл. Мартовая, Хар. г., 
Волч. у. М. Лободовскій. 

Забаганка, ки, пожеланіе, захо- 
ТІНІЄ. Як я колись, за батькового 
живота, був роспущений і не знав 
кінця примхам і забаганкам, так само 
і тепер. Кримський, Повістки і 
ескізи, Коломия і Львив, 1895, 185. 

Забаг&НОК, пожеланіе. Життя є 
в тому, щоб здавлювати, нищити за¬ 
баганки тіла, земної плоті. Засів, 
1911, № 25, стр. 385; „Село", 1910, 
№ 13, стр. 11. 

Забаглйвий, ревнивий, сграстннй. 
Юзіпа приязнь була неспокійна, забаг¬ 
лива. Л. Українка, Твори, І, 168. 

Забалканський, употребляется вт> 
нарицательномт. смислі—хорошей 
породи, внсокой ціни, лучшаго 
изділія. Це кінь забалканськім, куди 
ваше діло! Тут шабля така, що он яка! 
Одно, слово, забалканська! Тут же й 
півень! Чисто тобі забалканський! 
С. Солндевка, Харьковск. у.; тоже 
с Липцн, д. Красная, Коноваловка, 
Харьк. у. 

Забарвінний, красочний, коло¬ 
ритний. Грищинський, Космополі¬ 
тизм, Катеринослав, 1917, 6. 

Забарливість, ти, медлительность, 
вялость, апатія, инертность. З цего 
нічого не вийде через мужицьку забар¬ 
ливість. СтепанковськЕЙ, Казання 
сельськ. пастиря, Пиків, 1909, 119. 

Забезпечування, ння, обезпечи- 
ваиіе, обезопашиваніе. Вннниченко, 
Промінь, 1917, № 1—2, стр. 18. 

Забекати, закричать по-овечьи, 
по козь?.. Уже упьять забекала наша 
вівця. С. Солндевка, Харьк. у. 

Забелькотати, затуманить, заста¬ 
вить молчать безпрернвной болтов- 
ней. Я слово, вона два,—зовсім мене 
забелькотала. Кримський, Повістки 
і ескізи, Коломия і Львів, 1895, 3. 

Заберки, ків, забори, бор, складки 
на спині свити. С. Татарновичи, 
Волнн. г., Овруч, у., с. Бараши, 
Волнн. г., Житом, у., м. Домбро- 
вица, Волнн. г., Ровен. у. 
Забйванкий, еділанний изт> сплош- 

ннхть стіні., ненміющій внхода 
(о зданій). Літопиеь Самовидца, 
Кіевт., 1878, 382. 

Забивання, ння, забій, бою, еби- 
ваніе воску для продажи. Любав- 
скій, Областное діленіе.., 1893, 511. 

Забиватися, спорить, биться обь 
закладі.. А той багач забгіваетця, 
що ти не привезеш. Милорадович, 
Казки і оповідання, Труди П«лтав. 
ученой архив. коммис., 1912, X, 65. 

Забильнйй, незанятнй, свободннй. 
Тоді, за запорожців, землі забилног, 
скільки хочеш, аби б здолав обробляти. 
С. Николаевка, Екат. г., Ііовом. у. 

Забідованість, ти, убожество, 
обіднініе, оголенность. Сонце було 
таке дошкульне, що степ був голі- 
сенький і аж чорнів своєю забідова- 
ністю. О. Островський, Данило 
Нечай, Харьків, 1914, 9. 

Забірання, ння, забираніе. Напади 
ворогів, забірання в полон чоловіків і 
жінок, життя в неволі, викуп, або 
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втікання з неволі—ось головні мотиви 
в історичних думах доби козаччини. 
Янчук, Шлях, 1917, VIII, 66. 

Забій, забой, забоя. 1) Конець 
пещерн вь шахтахь, гді рубять 
уголь. Черкасенко, На шахті, Київ, 
17. 2) Рана на ногі у лошади, 
когда она забиваеть нога обь ногу. 
Чого це наш кінь захромав? - А ото 
у исго забой на правій передній нозі, 
—от чого! С. Солнцевка, Харьк. у. 
Корольов, Ветеринарні поради, Спб, 
1908, III, 11. 3) Місто, обнесенное 
КОЛЬЯМИ ИЛИ ТННОМЬ. Аристовь, 
Промншленность древней Руси; 
Сл. Славута, Волнн. г., Засл. у. 

Забійниця, ці, або бодня, ні, боль- 
шая кадка сь кришкою и сь уша- 
ми, черезь которня продівають 
задвижки и запирають, а вь сре- 
дину кадки прячуть білье и луч- 
шую праздничную одежду. Волнн. 
губ., Новоградвол. у., Зтнографи- 
ческій Сборникь, Спб, 1853, І, 297. 
Вь Харьковской губ. вь „бодні" 
складнвають исключительно только 
свинное сало. 

Забільшйти, спустить, сбнть. А 
я евоего коняку таки забільшив.— 
Це ж ти її? У ярмарку в Липцях. 
С. Солнцевка, Харьк. у. Не будеть 
ли зто изміненное слово оть „за¬ 
плішить", вь томь же смислі 
„сбнть", или спустить, употребля- 
емое вь Екатеринославской губ. 

Забірний, завоевательннй, насту- 
пательннй. Забірна війна, наступа- 
тельная война. С. Вовниги, Екат. у. 

Заблиндиґйтися, заняться попро- 
'шайничествомь. Коло тіла лишают- 
сп [ся) лиш домашні і дуже близькі 
евоєт, а чесом (часом) дес екийс бід¬ 
нії й прошачок, гио заблиндигавеи (ся) 
там. Етнографічний Збірник, Львів, 
1912,279. Блиндарь, нищій. Словарь 
Гринченка, І, 74. 

Заблистйти, задать, заслать. Мень- 
чкй син дома, а старшою заблистили 
у москалі, кудись-то аж у Кишінь- 
'зпод. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Заблудливий, блудливий. Заблуд- 
ливий син. С. Вовниги, Екатер. у. 

Забняти, непристойно, кріпко 
ругаться. Позвірховное убозство 
не впровадить его (человіка) до 
царства небеснаго, если будеть 
(онь) чужоложити, красти, забняти, 
лже-свидітельствовати. Радивилов- 
скій, Вінець Хрпстовь, Кіевь, 
1688, 375. Вь Словарі Гринченка 
єсть однозначное слово „сабанити" 
спльно ругать, IV, 94. 

Забовтка, ки, лікарственная 
смісь дегтю, олеи, муки и друг., 
которую дають крестьяне оть раз- 
личннхь болізней лошадямь и 
скоту. Зробіть ви, Петровичу, за- 
бовтку із доброго дегтю, олії, трошки 
перцю гпа муки та улийте їй (коня¬ 
ці) у рота, то воно, дасть Біг, і 
пройде. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Забойщик, ка, шахтерь, рубящій 
каменннй уголь. Черкасенко, На 
шахті, Київ, 6. 

Заболів&ння, ння, заболіваніе. 
Засів, 1911, № 5, стр. 79. 

Заболочення, ння, заболоченность. 
Д. Антоновка, Херсон, у. 

Забор, ра, досчатая переборна 
вь хліву. С. Немовичи, Волнн. г., 
Ровен. у. 

Забори, рів, задатки, забираемне 
рабочими впередь у хозяевь вь 
счеть будущихь работь. Кіевская 
Старина, 1903, сентябрь. 265. 

Забракнути, недостать, нехватить. 
Коли чого вам, моя рідна бабунє, за¬ 
бракне, так я ладен...—Хвала Богу і 
свою досталь, одмовила згорда стара. 
Старицький, Безбатченко, Нова 
Рада, Київ, 1908, 135. 

Забродиголова, вй, бродяга, ша- 
тунь. А наш забродиголова утять 
кудись подався. С. Хорошки, Полт. г., 
Конст. у. 

Заборонйтель, ля, возбранитель, 
заиреіцатель. Словарь кішж. мало- 
рус. річп XVII в., Кй’вь, 1889, 25. 
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Забродохазчїн, на, хозяинт, за¬ 
бродові., рнбнихт. ловлей на Ку¬ 
бані!. Полка, Кубанскіе козаки, 
Спб, 1858, 102. 

Забродчинувати, заниматься рнб- 
ной ловлей на рнбнихт. заводах!.. 
Ми з ним на берлині, на Дніпрі, за- 
бродчикували. С. Худяки, Кіев. г., 
Черкас, у. Трудьі о—ва изслідов. 
Волнни, 1914, XII, 112. 

Забрухатіти, забеременіть. Вона 
уже третій місяць, як забрухатіла. 
С. Солнцевка, Харьковск. у.; тоже 
д. Богодарт., Екатер. г., Алекс. у. 

Забрушованний, запечатанннй, На¬ 
їдаючи мед, боїсоли розкривають за¬ 
рані покришки забрушованпого меду. 
Засів, 1911, № 42, етр. 663. 

Забрлкатисв, забраться, залізть. 
Чортів кацап забрякався укупі ? 
бричкою і з кіньми у канаву та й 
сидить. Д Михайловка, Екатер. г., 
Алекс. у. Збились з дороіи та забря- 
калпсь у глибоку балку, та ледве з 
неї вилізли. С. Тепловка, Екатер. г., 
Верхнедн. у. 

Забуватися, терять сознаніе во 
время дремотм. Я сперся па лікоть, 
лежачи па землі, задрімав та й за¬ 
бувся, а воли у жито увійшли та й 
пошкодили чимало. Харьк. г. М. Ло- 
бодовскій. 

Забудувати, зарізать. Чули? На 
шляху, за Метеликом, найшли чоло¬ 
віка: лежить забудований і голова ему 
пробита —Хто ж то его забудував? 
А Бог сю знає.... С. Солнцевка, 
Харьк. у. 

Забузанити, забить, не дать ходу. 
Він ще й рота не розкриє, як вона 
уже сю й забуване. Д. Бодаковка, 
Полтав. г., Миргород, у. 

Забурботати, забормотать. Л ему 
казала, щоб він повикидав те все у 
ямку, а він щось забурботав та й 
пішов. С. Полово, Полт. г., Пир. у. 

Забурйти, еділать бурнмт>. І чаю 
тобі давала дякониха?—Який там 
чай? Забургиа трошки, та ото і все, 
—більш води, ніж чаю. 0. Солнцевка, 
Харьк. у. 

Забуркувйти, занести, замести 
(о снігі). Оце як вас забуркувало: 
і лхщя не видко. С. Шульговка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Забурсовуватися, заматнваться, 
заплутнваться. Так вони (коні) та¬ 
кечки забурсувались у віжках та 
в посторонках, ледве їх розплутали. 
М. Котовка, Екатер. г., Новом. у. 

Забурся, ся, мятеясь, бунть. 
С того борони Боже, з забурси 
абн міста огнемт. внивечт. не обер¬ 
нули. Трудн Чернигов. комііт. но 
устройству'XIV археолог, сьізда, 
1908, 68. 

Забурьянувачений, заросліій бурь- 
яномт., сорной травой. Увесь двір 
за б ур ь я ну в а меті й, повітки усі пороз¬ 
валювались. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Забусувйтися, замотаться, заплу¬ 
таться. Кінь забусуваввл у віжки. 
X. Ново-Кіевскій, Екатер. г., Сла- 
вянос. у. 

Забутки, ків, забитеє. Забутки 
■церковної старовини. Засів, 1911, 
№ 25, стр. 381. 

Забутливий, забнвчивьш. З ста¬ 
ренької він глузує за те, що вона за¬ 
бутлива. Винниченко, Босяк, Осно¬ 
ва, Одеса, 1915, II, 31. 

Забутний хліб, забнтнй и потому 
не вннутнй изт. печи хлібі., кішшт,, 
пирогь, вообще что либо хлібное; 
такой хлібі, лрячутт. на случай 
появленія мишей на току: тогда 
кладутт> его под'ь стоги, чтобт. 
мшии забили ихт>. Харьк. г., Ку- 
пянск. у. Зтнографическое Обозрі- 
ніе, 1899, ХЕ— ХІЛ, 276. 

Забутько, ка, безпамятішй, скоро- 
забнвахощій. С. Лоцманская Ка- 
менка, Екатер. у. 

Забухтований, отписанннй, лере- 
веденннй на чье-либо имя. В іде все 
(майно) за безціпь, лигати ця хіба ка¬ 
валок (землі), що па жінці стоїть 
забухтований. Хоткевич, Гірські 
акварелі, Харьків, 1914, 47. 
^ Забучавити, замокнуть (о кадкі). 
Налий води, то вона (кадка) забуча¬ 
віє і не буде текти. С. Солнцевка, 
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Харьк. г. Вт. Словарі Гринченка— | 
„Забучавитп"--затвердіть (о землі). | 
Зто невірно: о землі говорять | 
„затверділа, зашкарубла". і 

Завакувати, замедлить, задержать, і 
Просимо, аби до глуховской кан- | 
целяріи ордери с правительствую- І 
щаго сенату прохожій наш парт не 
завидували ви(ьі)дать. Зварницкій, 
Источн. для ист. зап. коз. II, 1317. 

Завалки, лок. 1) Дифтериті.. Кі- 
евск. г., Бердич. у. Хвідоровський. 
Про діфтерит, Харьків, 1882, 2, 
2) Запорь. С. Варваровка., Херс. г., 
Алекс. у. 

Завальний, тяже лий; завальна річ. 
І. Нечуй-Лєвіцький, Грам. укр. яз., 
1914, І, 76. 

Завально, нар., обнльно, слиш- 
ком’Ь достаточно. Оце є,—і часом 
завально, а сс—юло стане, як па току 
кажуть. Кіевек. г., Чигщшнск. у. 
Україи. етнограф. Збірник, Київ, 
1914. І, ЗІ. 

З^валюха, хи, завалившаяся хата. 
Ну, то ж у нею добра хата?— Яка 
там хата? Завалюха! С. Солнцевка, 
Харьк. у., Мандрьшоька, Екатер. у. 

Заваритися, прійти вгь движепіе, 
роспочинатьея. Xі, от де заварились 
діла/ Там копають, там будують, 
там возить, там стругають! С. Солн¬ 
цевка, Харьк. у.; тоже д. Богодарт., 
Екатср. г., Алекс. у. 

Завгодйти. угодить, удовлетво- 
рпть, У блакить. Лін тебе пе завго¬ 
спів, він тебе пе помине. Екатер. г. 
Новицкій, Малорус. пісни, Харь- 
коїіЬ, 1894, 92. На страияці 92 
сшпбочно напечатано: „не завгор- 
;шв“; слідует'ь: „ке завгодив". 

Завгустішки, степень густоти. 
У мене картопля посаджена отак 
тіцстгшки, як у вас. Сл. Мартсвая 
Х?рьк. в., Волч. у., М. Лободовскій. 

Завда, нар., завсегда. Аби завда 
чаю войсковая ся не уменьиіала. 
•■вариидкііі, Источ. для истор. зап. 
Ш., 1903, І, 111. 

Завдалй, нар., напереді., предва- 
рительно, загодя. Михайлик завдаля 
журився, що буде негода і доведетця 
сидіти в хаті. Молода Україна, 
1909, № 4, 19. 

З&вданки, ків, задача, урокь. 
Учитель напевне питатиме і завданки, 
що загадував на свягпки. Молода 
Україна, 1908, № 1, 21. 

Завд&нок, ка, задача, урокч>, 
тамі. же, 1912, 11, 18. 

Завдовольнйти, удовлетворять, 
завдовольнятися, удовлетворяться. 
Це їх не завдовольнило, і вони після 
его елів (приказчика), пішли до самого 
пагіа. С. Бузовка, Екат. г., Новом. у. 
Хлопці тим не завдовольнгшісь, пішли 
та вкрали ще хто сала, хто курку, 
а хто борошна та принесли на вечєр- 
пиці. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Завдячення, ння, возблагодареніе. 
Радивиловскій, Вінеш, Христові., 
Кіев-ь, 1688, 118, 480. 

Заведі'ння, ння, заведеніе, осно- 
ваніе. Заведіннл школи, закони (а не 
заснування, ніби павгугпинням вікон, 
кутків). І. Нечуй-Левіцький, Грам, 
укр. яз., 1914, І, 20. 

Заведі'я, дії, коноводі.. Старша 
свашка заведія, а на свашку вся на¬ 
дія. Вь Словарі Гринченка слово 
„заведія" переведено словомі. „об- 
манщикть", при чемт» послі слова 
„ обманщики “ поставлені, знакі. 
вопроса: II, 14. 

ЗавелЙКИЙ, большой. Моя хатка 
з трохи завеликим дахом і з широкою 
приспою нагадувала хлопчика малень¬ 
кого, що на голову одягне велику бать¬ 
кову шапку, а ногами влізе в оеличезні 
чоботи. Складка, Харьків, 1887, 92. 
Він волочився по вертепах, по бурья- 
нах, в котрі вже не міг заховатись 
добре, бо був уже завеликий. Г. Журба, 
З життя, Одеса, 1909, ЗО. 

Завернення, ння, біснованіе, не- 
истовство, изумленіе. Словарь книж. 
малор. річи XVII в., Кіевт», 1889,25. 

З&верта голови, болізнь голо¬ 
ви, головокруженіе. Желиховскій, 
Малорус.-нім. Словарь, Л., 1886, І. 
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Завертень, ня, завертка, завитка, 
ки, завиття, ття, завій, воя, кукла, ли, 
екрученннй и завязанннй узломч, 
пукч, стеблей вч> стоячемч, на корню 
хлібі—во ржи, пшениці, ячмені, 
овсі, также во льні, коноплі, вч> 
траві, вч> сіні, вч> капусті, на 
фруктовомч, дереві, вч> соломі на 
стріхі, сч> злнмч> умнсломч> при¬ 
чинить вредч>, болізнь и даже 
смерть хозяину или всімч, членамч» 
его семьи, или же тому, кто еор- 
вет’ь такой „завертень". Україн. 
наук. Збірн, Москва, 1916, II, 3, 6. 

Завертка, ки, одна изч> состав- 
ннхч> частей ткацкаго станка. Ку- 
старнне промисли Подольской г., 
Кіевч., 1916, 145. 

ЗаЕбртування, ння, завертнваніе. 
Під час завершування закрутки про- 
мовляютця закляття. Україн. наук. 
Збірник, Москва, 191Є, ТІ, 6. 

Завзятець, ця, неустрашимнй, 
пнлкій воинч., храбрецч,. І змовкли 
гармати, розвіявся дим, завзятців 
оточено військом густим. М. Ста- 
рицький. Нова Рада, Київ, 1908, 5. 

Завйваники, ків, родч> кушанья. 
Закушують печеню, кашу, сметану, 
млинці, завиваники. Труди о-ва ИЗ- 
слід. Волнни, 1909, У, 106. 

Завйграшки, нар., играя. Як би 
під слешу, то і жалю б не було: тоді 
завиграшки міг би і три таких (вір- 
гиа) за день вивчити. Воронін, Опо¬ 
відання і ескізи, Київ, 1910, 4. 

Завидющий, завистливнй. Але 
оті пишноти милі, крім завидющої 
злоби, в порожнім серці не збудили 
ні згадок давніх, ні журби. Стариць- 
кий, Поезії, Київ, 1908, 342. 

Завийкбвий, (?). Охмистру коро- 
левое Марцншу шуба лисья „за- 
внйковая" сч> ключа мінского; па¬ 
ну Собенскому шуба лисья „за- 
внйковая" сч> ключа Новгородского. 
Любавскій, Областное діленіе.., М., 
1893, 845. 

Завйльниця, ці, тоже, что „ио- 
криванка", новобрачная, которую 
во время свадьбн „завивають" или 

„покривають" нокровомч, замужней 
женщини. Завильнички скачуть, за¬ 
виватися, як хочуть цоловатися. 
Труди о-ва изслід. Волнни, 1909, 
У, 122. 

Завйлювати, заискивать, подхо- 
дить. Носу ля завилював, шоб свекор 
узяв невістку од батька, та той не 
тії співає. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у.,М. Лободовскій. 

Завина, ни, спазми, боли вч> же- 
лудкі; постовая болізнь отч> дур¬ 
ного питанія. Такч> произносятч. 
зто слово вч> Полтав. г., Лубен, у. 
Вч> Словаряхч, Уманца и Спілки, 
ІУ, 69 и Гринченка, II, 18, завійна. 
Милорадовичч,, Кіевская Старина, 
1900, іюнь, 323. 

Завйсність, ти, завистливость. 
С. Солнцевка, Харьков. у.; также 
Нечуй-Левіцький, Повісті, Київ, 
1914, IX, Зі. 

Зависокий, високій. Чи все ж 
Пречгіста діва гільотина для тебе 
зависока? Л. Українка, Твори, І, 34. 

Завйстовати, завидовать. Я вже 
стара9 то чого ж мені завистувать. 
С. Пушкаривка, Вкат. г., Верхи, у. 

Зависть добра, рвеніе, соревно- 
ваніе. Словарь книж. малор. річи 
ХУП в., Кіевч,, 1889, 25. 

Зависущий, завистливнй. Очі за- 
висугці, руки загрібущі. Харьковскій 
Сборникч,, 1894, VIII, 376. 

Завйшниця, ці, тоже, что и „за¬ 
вина", см. вч, настоящемч, Словарі 
слово „завина", Батуринч», Черн. г. 

Завідовця, ці, завідующій, под- 
рядчикч,. Октября 13 д. от полко¬ 
вого черніговского завидовци (я) 
Семена Стасинского присланніе в 
магистратч, черніговскіе сотенніе 
зборщики Іванч> Бардадимч, и Да¬ 
нило Станіславченко обч>явили, яко 
де помянутій полковій завідовца 
Стасинскій велитч, имч>... собирать 
торговой сборч,. Трудн Чернигов. 
комитета по устройству ХІУ арх. 
СЧ.ІЗ'та, 1908, 102, 103. 
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Завідування, ннп, заьіднваніе. 
Завідування військом усієї реепублики. 
М. Грушевський, Хто такі українці. 
Київ, 1917, 11. 

Заеі'зкувато, наріч., боліє или 
меніе «ного привезено хліба на 
мельницу. А що там па водяному 
млині сяободно?- -Ні, не то щоб сло- 
бодпо, не то, щоб і завізно, а завізку- 
вато. С. Всіроная, Екат. г., Новом. у. 

Завій, вбя 1) Полоси, гонимня 
по воді волной или теченіем'ь. Поло 
береш моря шкурки з кавунів, насіння, 
жовті смуги і якісь червонясті завої 
напливали від байдаків і парохода з 
■нафтою, що власне нагружався в при¬ 
стані. Л. Українка, Твори, І, 116. 
2) Извив’ь, кольцо. Рядчик одмовив 
якось-то не ясно, пускаючи завій диму 
зразу у обидві ніздрі. Барвінеький, 
Нариси й оповідання, Полтава, 
1907, 187. 

Заьійковий, (?). Футра шматч> 
чамрового лисіого, шмать завійко- 
вого и дві полі (т. е. полн) завій- 
ковихч. же. Велично, Літопись, 
Кіевч>, 1864, ІУ, 122. 

Завірчувати, лічить отч> „иере- 
полоха" ребенка „завірчуванням". 
ГІриглашенннй для зтого знахарь 
изміряегь ниткою длину больного 
дитяти, шприну по протляутьш'ь 
вч> сторони рукамч. и голову вч> 
окружности; срізнваетч. ногти на 
рукахч. и на ногахч>, часгь волосч> 
на голові. Все зто вмісті сч> нит¬ 
кою знахарь запихиваетч> вч> дн- 
рочку, „виверченную" вгь „глухому 
кінці" дверной лутки, и сверху 
забиваетч> осиновнмч» колншкомч>. 
Полт. г. Зтнографическое Обозрі- 
ніе, Москва, 1891, XI, 171, 172. 

Завіса лапнова, желізная двер¬ 
ная завіса, состоящая изч> „лапки" 
и „підставного крука". Вольтн. г. 

Завісистий, вислнй. Завісиста 
печать, вислая печать. При подписі 
власной руки и при коронной за- 
вісистой печати отправилч» насч>. 
Велично, Літопись, І, 87; Любав- 
скій, Литов.-рус. сеймч>, прил., 57. 

Завйсіти, завиеііь. На твоїй го¬ 
лові все зависло, бо ти у селі староста 
на те. Сл. Мартовая, Харьков. г., 
Волч. у. М. Лободовскій. 

| Завітий, завітний. Панн взнали 
і то, ижч> ростирки и грабежн межн 
і ихч> милостью ни сч> чого ся иного 
і не стали, толко о пущу, п на томч> 

то зоставили, же ихч> милость іздо- 
ковч. мають вести, и рокч> копі 
завитий положили. Любавскій, 06- 
ластное ділекіе..., 1893, 654. См. 
Слово „рік завітний". 

Завішеная, ння, родч> монистч». 
На персах зпід широкого вирізу сукні 

! було видно кошульку перловую, оздоб- 
I лечу золотими бляшками, а на шиї 
І спадало коштовне заміщення, що так 
і і мигтіло діяментами та самоивігпа- 
| ми. О. Левицький, Волинські опо- 
| відання, 1914, 101. 

І Завія, вії, мятель, заверюха. Як 
і реве, гуде завія! Серце мліє... Черняв- 
| ський, Під хуртовину, Нова Рада, 
! Київ. 1908, 309. 

і Завіяна, ни, женская головная 
повязка. Жидамч. запрещено било 
держать христіанч> вть рабстві и 
йміть христіапскихч> мамокч> при 
своихч> дітяхч>, жидамч> предписано 
било ходять вч> желтнхч. „завія- 
нахч>“. Любавскій, Литовско-рус- 
скій сеймч>, Москва, 1901, 808. 

Завод, ду, родч>, пропсхожденіе. 
і Проклягпого заводу дгітгта. То таке 
і стерво, гцо его і на поріг не треба 
І пускати; у їх увесь завід такий. 
| С. Солнцевка, Харьк. у., Куренивка, 
] близЧ) Кіева. 

Заводження, ння, причитаніе по 
; умершему. С. Волосянка, Стрийск. 

пов., Етнографічний збірник, Львів, 
1 1912, 24. 

Заводи, дів, починь, начинаніе. 
А всі гпі заводи (на лайку) хто заводе? 
Галька,—от хто! С. Любимовка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Заводйло, ла, заводчикч>, начина- 
тель. Ну, починай пісні, ти заводило! 
С. Иллирія, Екат. г., Славян. у. 
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Заводини, дин, причитанья по 
умершему. Тамч>-же, 24. 

Заводити день, пропускать день 
при работах'Ь. Та ти б одпочила, а 
тоді б і йшла в ікоиомію!—Е, ні, ма¬ 
мо: шо я Суді) заводити день? Д. Бо- 
даковка, Подт. г., Мкрг. у. 

Заводити очі, закривать, заси¬ 
пать. Тільки що почав заводити очі-, 
коли тут щось таке як стуконе до 
мене у вікно! Д. Богодарч», Екат. г., 
Алекс. у. 

Заводнив, на, зачишцикч>, вчина- 
тель. Словарь книж. малорус. річи 
XVII в., Кіевч>, 1889, 25. і 

Заводяніти, сділаться какч> вода. ) 
Гора з горою, камінь з травою, риба 
з водою! Як всі вони зійдутця до ку- і 
пи, як камінь заводянге, вода закамь- і 
яніє, тоді зуби заболіють у новорож- | 
денного. Літопись Екатерин. ученоіі і 
архпв. комиссіи, IX, 80. 

Завої, воїв, см. слово „завьязки“. 

Заволай, лая, тсгь, кто подни- 
маетч, крикч., взнвающій кч> кому. 
Словарь книж. мал. річи XVII в., 
Кіевч., 1889, 26. 

Заволікування, ння, родч. мереж¬ 
ки. Нечуй-Левіцькип, Повісті, Київ, 
1914, IX, ,5. 

Заволока, ви. 1) Красная нитка, 
которую вдіваютч. вч> хрящч. уха 
человіку для из ліченій більма на 
его глазу. Полт. губ., Зтнографпч. 
Обозрініе, Москва, 1891, XI, 179. 
2) Заволока, инакпіе заушник, зало¬ 
зи, опухоль железч> на шеі у 
свиньп. Кіевская Старина, 1903, 
іюль—августч>, 56. 3) Втягиванье 
волосяной веревочки, черезч. два 
надріза, подь кожу лошади при 
опоі, кровяномч» шпаїі, внвяхі и 
хронпческоп опухоли, для извлече- 
нія изч> ранч) гноя. Заволока про- 
изводптч. вч> надрізахч» притокч> 
соковч> и нагноеніе и тімч> спасаетч> 
лошадь отч> гибели. Операція ді- 
лается такч.. На томч. місті, гді 
бить „заволоці", ділается иглой 
или ножомч> ирорізч. кожи насквозь; 

вч> разстояніи отч. зтого разріза 
на 3—4 вершка ділается другой 
такой же прорізі), послі чего па- 
лочкой сч> тупнмч, концомч» отни- 
мается кожа отч> мяса, отч> одного 
проріза до другого, и посредствомч> 
той же палочки протягивается во¬ 
лосяная веревочка, концн которой 
связнваются вмісті, через* что 
гной свободно можетч. внтекать изч> 
рани больной лошади. Холмскій 
календарь для сельскихч> жителей 
1871 г., 126,127; Кіевская Старина, 
1903, іюль—августч., 13. 

Заволосник, ка, дранье за волоси. 
Маяк, 1913, № 34, 10. 

Заворітка, ви, завороть, излучппа. 
Обгинаючи яр, гилях мусів зробити 
чималу заворітку. Кримський, По¬ 
вістки і ескізи, Коломия і Львів, 
1895, 103. 

Заворотнйй, сложннй, непростоіг, 
заковнристнп. Язик їх (чухонцевь) 
такий завороттій. Не то, що наш: 
гіайпростіщого язика нема, як пат. 
Д. Бодаковка, ІІолт. г., Мирг. у. 

Заворотнйй, або заворбчистий ко¬ 
мір, широкій, ОТЛОЖНОЙ ВОрОТІІИКЧ) 

вч> сорочкі мужчини ереДНИХ'Ь и 
пожилнхч) літч>. Кіевская Старина, 
1902, октябрь, 87. 

Заворушка, ви, мбдленное движе- 
ніе. Ну, швидко уже поїдем, бо вже 
почалісь за бо рутка вагонів. Ст. Про¬ 
сяная, Екатер. г., Алекс. у. 

Злвоч, нар. заглазно. То таке 
хороше, гцо й завоч можна гроші да¬ 
ти. С. Капуливка, Екатер. у. 

Завошйвіти, завшивіть. С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Завпережйти, завпередйти, тіре- 
дупреждать, предупредить. Гогуля 
завпережає мене, що як не оддам по¬ 
зички, гпо у волосний суд подапгіь па 
мене; спасибі, що завпередив. С. Мар- 
товая, Харьк. г., Волч. у. М. Лобо- 
довекій. 

Завродйти, уродить. Ой поле моє, 
поле чистеє, нічого ж ти поле, не 
спородило; завродгіло поле кущ раки- 
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товий, цвіт малиновий. Изі народ¬ 
но# украннской пісни, записанной 
ві с. Солнцевкі, Харьк. у. 

Завряд, нар. подряді. Завряд уже 
пишіть і цііго. Сл. Красний Куте, 
Екатер. г., Верхи, у. 

Завст&ршки, нар., возрастомі. 
Вона, як вінчалась з третім чоловіком, 
то була завстариіки год пятидееяти. 
С. Володарка, Кіевск. г., Звен. у. 

Завстижбти, обличать, изобличать. 
Словарь книж. мал. річи ХУІІ в., 
Кіеві, 1889, 26. 

Завстяг&ти, притягивать, удер¬ 
лій вать. Дриказалемі своволнихі 
оте того замислу завстягати. Ве¬ 
лично, Літопись, Кіеві 1855, III, 
453. 

Завстягнення, ння, затягиванье. 
привлеченіе. Зварницкій.Источники 
для ист. зап. коз., 1903, І, 1010. 

Завчбра, третьяго дня. Це пс далі 
було, як завчора. Богодарі, Екат. 
губ., Алекс. у. 

Завштбршки, нар., старіє. Люде, 
такі завштаргики, як ти, не сором- 
лячись, носять перуки. Кримський, 
Повістки і ескізи, Коломия і Львів, 
1895, 117. 

Завьязом, кріпко, какі завязано. 
Нехай буде цупко, завьязом;. Бублей, 
Вхидчини, 1870, 80. 

Збвьязь, зі, маленькіе, зеленне 
пупешки на растеніи, на дереві. 
Сл. Мартовая. Харьк. г., Волч. у. 
М. Лободовскій. Ві Словарі Грин- 
ченка „завьязок" (?), II, 23. 

Загадковість, ти, загадочность. 
Мабуть це надає мені ще більше за- 
гадковости. Вйнниченко, Литератур- 
но-Науковий Вістник, Київ, 1917, 
II—III, 209. Также Український 
Науковий Збірник, Москва, 1916, 
II, 34. 

З&гадок, ка, заказі. Сонливая пв- 
«іппка у мене, без побуду сама і не 
«плане, без загадку і ділечка не знає. 
Данилові, Піени с. Андреевки, 
Кін, 1904, 41. 

Загадчано, нар., загадочно. Я 
одразу прочитав і втямив той символ, 
що загадчано блиснув тоді в твоїх 
оченятах. Нечуй-Левіцький, Повісті, 
Київ, 1914, IX, 187. 

Загбрливець, ця, усердннй чело- 
вікі, знтузіасте. Рідний Край, 
1912, X» 7, з. 

Загартуватися, сбиться ві одно 
місто; говорите о плугахі, когда 
они при пашні сойдутся на одномі 
місті и не могуте разойтись; го- 
ворится также и о возахі, когда 
оии сьідутся ві узкомі дворі и 
сі трудомі могуті разііхаться. 
Ві различннхі містахі Екат. г. 

Загйта, ти, обкладка соломой 
хліва снаружи на зимнеє время 
оте холода. С. Жукові, Волин. г., 
Засл. у. 

Загацелйти, брязнуть, стукнуть. 
А чого це у вас ееюдня так рано 
уранці засвітили?—Та чого? Гргщько, 
йдучгі з вечорниць, побачив десь-то 
пожар та надбіг під наше вікно пга 
ліс загацелить, то лт й посхоплюва¬ 
лись та гпак і прогсаланптрили до 
свігпа. С. Тепловка, Екат. г., Верх. у. 

Загвйздати, запачкать, загряз- 
нить. А сорочка на нсму ягса за їв аз- 
дана! Та вимий лавіси! Ти подивись, 
які вони за/наздай і/ Ач як загваздала 
стіл! С. Солнцевка, Харьк. у. 

Загвинтити 1) Завинтить. 2) Взле- 
тіть вверхі. Ой як це орел уздрів, 
одмах в хмару загвинтив. Манжура, 
Трбмсин Багатирь, Дніпрові Хвилі, 
1913, № 15—16, 236. 

Загвіздкбвий свердел, бураві для 
верченія днрокі „під загвіздки". 
С. Залимані, Ворон, г., Богуч. у. 

Загвбздка, ки, чека ві возу. 
С. Кацовщина, Волин. г., Овруч, у. 

Завьязки, завої, або пової, роді 
женскихі штанові, которня наді- 
ваюті крестьянки на Волнни и ві 
Галиціп во время утреннихі холо¬ 
дові. 9то прямоутольньїй кусокі 
полотна, которнмі нога оберти - 
ваетея оті шіжней части бедра 
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(немного внше коліна) до нижней 
части голени (щиколотки) и кото- 
рнй прикріпляєгся каким^-нибудь 
шнуркомт> или тесемочкой вверху 
и внизу. Украчнскій народе, Петро- 
градг, 1916, II, 574. 

Загвбзднуватий, загвоздковатнй, 
упорний, неподатливий. То чоловьяга 
загвоздкуватий: він як забере що-гіе- 
будь собі у голову, то ти ему лиха 
матері що зробиш. С. Солнцевка, 
Харьк. у. 

Загйбельний, погибельний, губи- 
тельннй. Оеадчій, На грані XX 
століття, Київ, 1911, 46, 62. 

Загидйтися, запачка';ься. Та не 
руш его (коровьячого кізяка), а то 
нога ще більше загидитця. Чоловік 
уступив у свіжого кізяка чоботом, 
та хотів его зковирнути геть од воза, 
а другий ему огпе й сказав. М. К’о 
товка, Екатер. г., Новом. у. 

Загилйти, запросить. Ну, що він 
згожуєтця робити?—Він-то зюжует- 
ця та загилив таку ціну, що я й 
одступивсь. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Загинайко, ка, любящій „заги¬ 
нать", т. е. сквернословить, ругаться 
круто, матерно. X. Солошинь, 
Екатер. г., Алекс. у. 

Загинати, ругать, браниться пло- 
щадннм’ь словомь. Дивись, яке мале, 
а як уже загинає,—де й навчилось? 
С. Солнцевка, Харьк. у. Шож ти ему 
казала.?—Та казала. А він шо?—Шо? 
Загнув таке, гчо я й плюнула. От шо/ 
X. Кантемировка, Харьк. г. Тоже 
с. Нижняя Писаревка, Харьк. г., 
Волч. у. 

Загипетувйти, кріпко забить, 
кріпко загнать. Оце так заггтету- 
вав гвіздка! С. Юнаковка, Харьк. г., 
Сумск. у. 

Загиснрйти, заскрйти, заискрить. 
А стане до танцю, поведе бровеня¬ 
тами, заскрипи очима, всміхнетця, 
та брязне в підківки, так чортами й 
сипле навкруги. Рідний Кран, 1913, 
№ 1, 24. 

Загійний, заживляюгцій, цілеб- 
ннй. Старицький, Поезії, Київ, 
1908, 240. 

Загін, ну, гряда. Желиховскій, 
Малоруско-німецкий словарь, Л., 
1886, Г. 

Заглйда, ди, гибель, истребленіе, 
уничтоженіе. С. Августиновка, Ека- 
терин. у. 

Загласйтися, запіться на гласи. 
Розчинилися двері, царськії врати, 
загласилися гласи іже херувими. Олек¬ 
сій чоловік Божий, с. Ташшнка, 
Екатер. г., Новом. у. Лирник Ме¬ 
режка. 

Заглемезуватий, неуклюжій. Ота¬ 
кого ослона, заглемезуватого гпа кри¬ 
вого та кривоногого, зробив. Краще б 
і не бравсь, а ще каже: „я ггха я“! 
С. Березоточа, Полт. г., Лубен, у. 

Заглибина, ни, углубленіе. Увесь 
вівтарь в своїй далекій заглибині по¬ 
явився зразу у елеві. З' манець, Тарас 
Бульба, Одеса, 1910, 63. 

Заглибити, заглубить. Оце як за- 
глибгів, що й витягти гііяк неможна! 
Сл. Липцн, Харьк. у. 

Загінник, ка, загоняльщикч>. 
Кілька, гіарубків (сгпаповлптця) заза- 
гінників. Етноґрафічниіі Збірник, 
Львів, 1912, 294. 

Заглостка, ни, чека. Д. Городянка, 
Могилев. у. 

Заглубииа, ни, углубленіе. Руд- 
инцький, Коротка ґеоґрафіа Укра¬ 
їни, Київ—Львів, 19Ю, 76. 

Заглублятися, углубляться. Вони 
осе заглублялися в ліс. Коцюбинський, 
Тіни забутих предків, Спб—Львів, 
1913, 54. 

Заглумйти, поразить, истребить. 
Сама здорова, як кобила, гпа ще й 
клене, бодай гпебе заглумило! Л. Укра¬ 
їнка, Твори, І, 182. 

Заглушка, ни, металлическая сь 
нарізами до половини и сч> глухой 
шляпкой пробка для завинчиванія 
горлншка їгь металлическом'Ь сосу- 
ді. Вь переносном'Ь значеній ударь 
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ве ухо. Я тобі піднесу такої за¬ 
глушки. що гпч і своїх не пізнаєш. 
Д. Богодаре, Екатер. г., Алекс. у. 

Загнивання, ння, загниванье. Ко- 
рольов. Ветеринарні поради, Спб, 
1910, ІИ, 19. 

Загніль, лі, загнилоеть, начало 
гніенія ве дереві. Бачите—у цему 
дубу загніль в окорінку,—він не го- 
дитця у стоять. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у. М. Лободовскій. 

Загнітка, ви, тоже, что „заслінка", 
т. е. доска для закрнтія отверстія 
печи ве украинской хаті. Мил- 
лере, Очерке крестьянскихе пост- 
роеке ве Пріазовьі, Ростове н/Д., 
1912, 13. 

Загно, Нб, „гпой, що загинає до 
дїла“, т. е. ругается хорошо. О, гпо 
у нас загно такий, що рідко й гю- 
гиукатгь инчого такого. Сл. НИЖНЯЯ 
Писаревка, Харьк. г., Волч. у. 

Загнути карпа, ввбранить матерно. 
То такий сгпаргт, що як загне каргга, 
гпо й молодгій так не скаоке. Тільки 
одно й знає: мать та перемить. Ба- 
турине, Черниг. г. 

Заговора, ри, шептунь. Найкра¬ 
щого заговори, як Володька у нас не¬ 
має: він тобі одразу замове кров. Я 
раз рубав дрова та розвалгьв собі ліве 
коліно; кров із мене, як з кабана. 
Магпи іавидче за Володьгсою. І шо ви 
думаегпе? Прибіг Володька, погиепгпав, 
кров зразу й перестала йти. С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Загодити, предупредить, задоб¬ 
рить. Село, 1910, № 6, 7. 

Загодовування, нкя, начало от- 
кармливанья свиней. Гурпйцг заго¬ 
довування свиней до Нового року (до 
дня Св. Василія великого) вияснюють 
тим, що їх поблагословив ужгьвагпи 
т їжу сей святий. Динарів, Чорно¬ 
морські казки й анекдоти, Кате- 
ргнодар, 1896, 32. 

Загбн, на, набіге небольшихе 
іатарскихе отрядовт> на Украйну, 
иля же гайда мя ке ча.польскія или 
татарскія области. Зварішцкій, 

йсточники для исторіи зап. коз., 
І. 584, 585. Иннокентій Гизель, Си¬ 
нопсиси, Кіев'ь, 1680, 105. 

Загбнная сіть, короткая рибо¬ 
ловная сіть для загона вт> нее 
„хрокалом" риби. Сл. Мартовая, 

| Харьк. г., Волч. у. М. Лободовскій. 

і Загбйщин, на, участнике загона. 
| Тагпари гііиїли було в дикі поля, чая 
| там, па річках, козаків зпонщиків по 

своєй силі пайтить і иш покори- 
I стоватьця. Зварницкій, Источ. для 
| истор. зап. коз., І, 579. 

Загбра, ри, містность, располо- 
женная за горою. С. Успенске, 

і Екатер. г., Славяносерб. у. 

! Загорда, ди, тоже, что „загорода"; 
І ве с. Варваровкі, Херсонской г., 
• Алексакдрійскаго у., каке и во 
; многихе другихе селеніяхе той 
і же губернія произносяте не „за- 
! города", а „загорда". 
і Загорітися, захотіться. Загорілось 
і ему горілки: в одну душу дай та й 
і годі. С. Солнцевка, Харьк, у. 

Загербдець, ця, огороженное міс- 
! то. сгороженная усадьба. Чи це 

вашого гіана увесь оцей загородець, до 
вугла? - Увесь. С. ГІоповка, Полт. г., 
Пирятинск. у. 

Загородження, кня, огражденіе. 
Словарь кніш. мал. річи XVII в., 
Кіеве, 1889, 26. 

Загортати, захватнвать. Кара¬ 
ване греческій у Омельничка по- 
пале биле ве бесурменскую нево¬ 
лю, гді и листи паши войсковни, 
до нась належний, з ним є били 
загорненн. Зварницкій, Источ. для 
ист. зап. коз., 1903, І, 520. 

Загорчбти, огорчать. Не хотілось 
міні пана загорчать, а то б я усе 
ему росказала, як гпой панич.... Во- 
даковка, Полт. г., Миргор. у. 

Загорюйно. на, человіке, добн- 
вающій себі пропитаніе тяжелнме 
труд оме. Екатер. г. 
Заготовиш ний, заготовленннй, заго- 

тозишна майстерня, уястерокая; гді 
і продаюте готовую обувь. Кубань. 
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Загр&дка, ки, маленькая узень- 
кая полка для икон'ь. С. Давндь- 
городокч., М'инск. г., Мознр. у. 

Заграти, затерять. Це вже Одарка 
заграла граблі/ То таке стерво, як 
що візьме, то вже загубе. С. Возне- 
сенка, Екатер. г., Алекс. у. 

Загреба, би, кошачій помете, 
обнчно загребаемнй кошкого. Шо 
ти там знаєш! Кошену загребу. Ба- 
туринь, Черн. г. 

Загрйбля, лі, місто за плотиной. 
Жив він у нашій деревні, із того боку 
на загреблі, за річкою, трошки вище, 
де було ставище. Гнїдич’ь, Матері¬ 
али по народной словесности, Пол¬ 
тава, 1916, IV, 107. 

Загрйзливий, задирливий, задира, 
ссорливнй. Нечуй-Левіцький, По¬ 
вісті, Київ, 1914, IX, 99. 

Загробний, загробний. Святі пу¬ 
стельники і оісони преподобні, щоб 
думкою злітать в оселища загробні, 
зложили тьму святих, благальних 
молитов. Старицький, Поезії, Київ, 
1908, 48. 

Загроження, ння, угроза, запре- 
щеніе. Словарь квиж, малор. річи 
XVII в., Кіев’ь, 1889, 26. 

Загрубий, грубий. При другій цері 
лиця ці очі були б загрубі. Стариць¬ 
кий, Безбатченко, Нова Рада, Київ, 
1908, 136. 

Загрубо», на, углубленіе, сділан- 
ное за печью для поміщенія вч> 
него различннхч. мелкихч. предме- 
товч>. Мирополье, Курской губ., 
Судж. у. 

Злгрудник, на, накладка на грудь 
на подобіе жилета. Філолоґічний 
Збірник памяти К. Михальчука, 
Київ, 1916, 144. 

Загрндний, находящійся, живу¬ 
щій за грядой горн. Кубань. 

Загрянйчча, чча, заграничье, за- 
граница. Любавскій, Литовско-руе- 
скій сеймч», М., 1901, прил., 108. 

Загуб, ба, погибель, пагуба. Ста¬ 
рицький, Поезії, Київ, 1908, 89. 

Загубйліток, на, плохо кормлен- 
ннй жеребенокч> или теленокч>. ПІО 
це вони у вас такі мирт асі гпа ма¬ 
ленькі?—А це загубилітки. Паша бу¬ 
ла дуже погана, а дома корму зовсім 
не було, то воно так бідне і не під¬ 
нялось. С. Кулебивка, Екатерин. г., 
Новом. у. 

Загузкуватий, сч> широкимч. за- 
домч>. Загузкувата жінка,—найбільш 
воно до окшок і личить цс слово. Ми¬ 
рополье, Курск. г., Судж. у. 

Загусто, нар., густо. Старицький, 
Поезії, Київ, 1908, 332. 

Загустуватий, густоватнй. Тісто 
вишило гггрохи загустувате. С. Шуль- 
гивка, Екатер. г., ІІовом. у. 

Загуцюти, ударить копнтомч. 
вч> землю. Иу лиш, коню, загуцюй, 
ти, козаче, потанцюй! За козацьку 
муиппрю, будеш їсти путрю. Філоло¬ 
ґічний Збірник памяти К. Михаль¬ 
чука, Київ, 1915, 85. 

Загучати, зазвучать. Уманець, 
Тарас Бульба, Одеса, 1910, 71. 
Заґаґйрити, засадить, забить, 

вбить что-либо во что. Ну та й за- 
гагарив стовгіа у землю,—десь і вола¬ 
ми не витягнеш. С. ІОнаковка, Хар. 
губ., Сум. у. 

Заґамеґи, ґів, видумки, прихоти, 
баловство. Ми жили просто, не знали 
ніяких загамегів; а тепер не вспіла 
дівчина згпьятись на ноги, уже давай їй 
і того і другого; боса вона соромитця 
пішій; без рукавичок і з дому не вий¬ 
де. Кіевт>, Куренівка. 

Загратований, закрнтнй ґратами, 
желізними переплетами, желЬзной 
рішеткой. Те сяевоу укупі з вітром, 
вривалось у саму камяницю крізь одчи¬ 
нені загратовані вікна. Чернявський, 
Оповідання, Київ, 1913. Всі вони 
{вікна) загратовані міцно. Пахаревсь- 
кий, Пожовкле листя, Київ, 1911, 37. 

З&д, ду, задйня, ні, прямая киш¬ 
ка и задній проходе. Як зад, або 
задйня у дитини виходять, їх стара- 
ютцл вправить правою ніжкою самої ж 
дитини, Полт. губ., Милорадовичт>, 
Кіевская Стартнш, 1900, іюнь, 329. 
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Задавака, ки, задающійея. хва- 
стагощіпся, человікч», чванньїй. Ну, 
не задавати, стримувала (вона) его 
(енна). Такий задавака будеш, як твій 
батенько. Основа, Одеса, 1915, II, 89. 

Задавнитися, остаться на долго 
вч> одномч. и томч> же положеній. 
У пас шість літ не було переділу 
землі, а далі—подалі і. знов не було 
та отак воно й задавнилося це діло, 
а тепер би й треба, бо вже й помер¬ 
лі і: безземельні с, а вони не ділить. 
Сл. Миртовая, Харьк. г., Волч. у., 
М. ЛоОодовсеш. 

Задалеко, нар., далеко. У країн. 
Наук. Збірник, Москва, 1916, II, 36. 

Задбаеатч. сріобрітать. Хіба ле- 
дащо яке непутящу деревню (дерево) 
па хату задбавало. Кіевск. г., Чиги¬ 
рин. у., У країн, етноґраф. Збірник, 
Київ, 1914. І, 42. 

Задвірок, ка, заднвца (у чолові¬ 
ка). Там. оте оіс і задвірок! Лк повер- 
пстцп та як спотове, так неначе 
тобі гора! Патуркігь, Черннг. г. 

Задзсг, нар., вдвойні. На мене 
так зразу заплатити, та й край, а 
то тут дай та там дай, то воно 
п вийде задвоє. Д. Каменка, Херс. у. 

Задвористкй, забористьш. Враз 
„козак", справжній, український „ко¬ 
зак", не театральний, а народній, 
розгонистий, голосистий, задвоіистий, 
розітнувся по каз'-рмі. Промінь, М., 
1917, МІ - VIII, 22. 

Задера, ри, задира. Хуторч> Ко- 
еивка, Ккатер. у. 

Задержування, ння, задерживаніе. 
Зварницкій Источники для ист. зап. 
коз. І, 668. 

Задерйжка. ки, задорв. Задерижка 
у нею є, а мочишки побити катма. 
С. Юнаковка, Харьк. г., Сум. у. 

Задерйхвіет, та, крапивникч. 
•птица) Полт. г., Хорольск. у. 

Задерки, рок, задравшаяся надч> 
ногтемТ), на пальцахть руки или 
ноги, кожа, заусеница. Куренввка, 
Кіевск. г. 

Задерніти, покриться дерномч>. 
Шаповал, Про ліс, Київ, 1909, 48. 

Задзйбати, заклевать. Для села 
мені мого розуму стане, і туги, я щось 
можу допомогти, а там (в столиці) 
мене задзебаюгпь. Світова Зірнйця, 
1907, Л'ї 7, 4. 

Задзйгорити, заголить. Я оце до 
тебе похапцем, на чагок, на хвили¬ 
ночку,—задзигорила дядина. Нечуй- 
Левіцький, Повісьті, Київ, 1914. 
IX, 193, 286. 

Задивйти, удивить. Усіх людей 
своїм ділом задивила. Труди О-ва 
изслід. Волине, 1909, V, 78. 

Задивлення.ння.удивленіе. Ради- 
виловскій, Вінедь Христовч», Кіевч», 
1688, 407. 

Задймлянка, ки, родч. кушанья 
изч> гуся сч> солью, селитрою, чес- 
нокомч», перцемч., гвоздикою, вч> 
виді колбаси, ирокаичиваемой дн- 
мом’ь вч> теченіе 24часовч>. Клино- 
вецька, Страви і напитки на Укра¬ 
їні, Київ, ЗО. 

Задйришка, ки. 1) Задирливий. Як 
який поганенький чоловік, то огпо він 
і задиригика, а як якгій силенний, то 
він і с.нирняга. С. Фаліевка, Херс. у. 
2) Задирчивость. (?сть у нею і зади- 
ришка, та нема мочигаїм. С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Задйркуватий, задорливнй. Він 
увесь у батька', такий же палкий гпа 
задиркуватий, як і ею багпько. X. 
Овацькій, Полт. г., Мирг. у. 

Задйркуватість, ти, задорливость. 
Дзвін, 1913, № 4, 258. 

Задйркувато, нар., задорно. Вин- 
ниченко, Розвага, Київ, 1908, И, 388. 

Задихання, ння, стісненіе дн- 
ханья, задуха. Не в одгііеї дівчини 
тіпалось серце од задихання, як дгіви- 
лась вона на сей живий малюнок. 
Складка, Харьків, 1887, Ю6. 

Задичйвиння, ння, одичаніе. Маяк, 
1913, № 47, 13. 

16. 
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Задич&лий, одичалнй. В степу 
між людом задичалим свій вік зживаю 
марно я. Чорнявський, Зорі, Київ, 
1903, 116. 

Задичь, чі, дикое місто, заросшее 
кругом^ тразой или лісомч> (зади- 
чавитп, одичать). С. Капуливка, 
Екатер. у. 

ЗадІлкуватий, сложинй. Ця робо¬ 
та дуже заділкувата: тут за день 
нічого не зробиш, а треба добрих три 
дні возитьг(я коло н'еї. С. Новнй-Ко- 
дакть, Екатер. у. 

Зйдник, на, задок, на, тоже, что 
кришовкйця, см. сл. „крижовниця". 
С. Жукові, Волин. г., Засл. у. 

ЗАднини, вів. 1) Маленькія и ни- 
зенькія пристройки кч> задней сті¬ 
ні гум на, служащія для поміщенія 
полови и разннхі хозяйственнихі 
орудій. ІІхі криши подведени ПОДІЇ 
одну плоскость сі крншей гумна. 
С. Туровг, Минск. губ., Мознр. у. 
2) Рішотки, приставляемня кі 
задку воза. Д. Голинки, Волнн. г., 
Засл. у. 

Заднйчий, задній. Хотів бути 
переднгчим, а став задничим. Д. Ми- 
хайловка, Екатер. г., Алекс. у. 

За-дн.ч, нар., днемі. Він за-дня 
придивлявся, де найспілійші яблука, 
а вночі їх крав. X. Тахтаивка, Полт. 
губ., Кобел. у. 

Задобряти, сдобрить, улучшить 
чімі кушанье. Задобрила борщ саль¬ 
цем та яйцем, а то зовсім був ніз¬ 
чимний. Сл. Мартовая, Харьк. губ., 
Волч. у., М. Лободовскій. 

Задовольнйтель, ля, удовольство- 
ватель, получатель. Задовольнйтель 
своїх бажаннів. Степанковеький, Ка¬ 
зання сельського пастиря, Пиків, 
1909, 124. 

Задорожнюк, ка, живущій га до- 
рогой. С. Чаква, Волнн. г., Ров. у. 

Задосйдувати, впасть ві мелан¬ 
холію. Задосадував, задосадував, мало 
сіпав балакати, став якийсь сумний 
і потім швидко умер. Сл. Липцн, 
Харьк. у. 

ЗАдра, ри, царапина, рана. С. 
Андреевка, Екатер. г., Алекс. у. 

Задренкотіти, задрентіти, завере¬ 
щать, задребежжать. Чорте ти ли¬ 
сий! задренмсотіла Падя. Кримсь¬ 
кий, Повістки і ескізи, Коломия 
і Львів, 1895, 113, 225. 

Задрйґати, заработать, дрнгая 
ногой. Я задригаю копу, лежа, иогогв. 
Бублей, Вхідчини, 1870, 168. 

Задрйстанець, ця, обгаженний 
поносомі, ругат. слово. Чортів за- 
дристанець. Д. Богодарі, х. Соло- 
шпні, Екатер. г., Алекс. у. 

Задрйстанка, ки, загаженная по- 
носомі. Телугика-за' __ танка, дівка- 
задристанка. С. Солнцевка, Харьк. у. 

ЗадубАснти, слишкомі много 
запросить. Скільки ж він хоче за ню? 
Та він задубасив багато: аж тятнад- 
цять карбованців. Екатерии. губ., 
Бтг. у. 

Задубілооть, ти, задубілость, 
одеревенініе. З цію погляду, з де¬ 
якої тупости й задубілости я розумію, 
що вона воює прийшла „до одного зна- 
меиателя“. Винниченко, Промінь, 
1917, № 3—4, стр. Ю. Также Шлях, 
Москва, 1917, III, 27. 

Задумання, ння, задуманье, за- 
мнселі. С. Липцн, Харьк. у. 

Задурно, нар., напрасно, даромь. 
'Ему була шкода, що так багато 
землі гине задурно, і він намислив 
болота висушити, щоб люде могли на 
тій землі сіяти. Загірня, Як ви¬ 
зволились Північні Американські 
Штати, Київ, 1907, 74. 

Задушення, ння, удушеніе. Він 
претерпів тяжкі муки, ганьбу, заду¬ 
шення, оплювання і бійку за всей мир 
і за нас грішних. Ванькевич, Пропо¬ 
віді, Проскурів, 1917, 81. 

Задушливий, удушливий. Крізь 
синій, задушливий дим можна було 
розглядіти натовп чорних, мов еугіль, 
людей. Рідний Край, 1906, № 45, 6.1 
Тоже, Маркович, По степах та ху¬ 
торах, Київ, 1908, 139. 
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Заедйно, нар., заодно. Простив 
пас Господь заедйно (чоловіка і его 
н ареченії у). Чернир. г , Зтнографи- 
ческое Обозрініе, 1902, ІЛИ, 156. 

Заєць, ця, родь танца. М. Сто¬ 
лиць, Минсе. г., Пинск. у. 

Заєць земляний, тушканчикь. 
Вь Словарі Грянченка ніть зтого 
слова ни подь словомь „заєць", ни 
подь словом'ь „земляний", а между 
тімь оно извістно на Украйні 
повсемістно. 

Заж, разві. Зварннцкій, Источ. 
для нст. зап. коз., 1903,1, 1026. 1028. 

Зажбр—глитай, тая, міроідь, ку- 
лакь. Чернявський, Зорі, Київ, 
1903, 225. 

Зажера, ри. алчнніі, пожнратель. 
Заоїсера чоловік. Старицький, Поезії, 
Київ, 1908, ЗО. 

Зажерббити, сділаться жеребной. 
Раніш трех год не слід спускати 
ковилу, бо молода кобила ще сама 
росте, складаетця,4 а коли вона за- 
жеребіе, то найкраща сило, її йде на 
іошя. Промінь, Київ, 1906, 33. 

Зажива, нар., заживо, при жизни. 
Земелька ще зажива дядькові Охрімові 
а руки перейшла на часи вічні. Про- 
екурівна, Пані писарка, Київ, 1914, 
40. Етноґр. Збірник, Львів, 1912,416. 

Зажидовлюватися, ожидовляться. 
Колишня столиця галицького князів¬ 
ства все більше зажидовлюєтця. Рід¬ 
ний Край, 1912, № 12, 2. 

Зажйлий, зажиточний. Там народ 
усе заоїсилии; не то що ми, дрангпо- 
гузи. Бодаковка, Полт. г., Мврг. у. 

Зажинання, ння, начало жатвн. 
Зварницкій, Источн. для ист. зап. 
коз. II, 16ІЗ. 

Зажйнщини, щин, угощеніе жниць 
вечеромь, послі окончанія работь 
вь полі. Кіевская Старина, 1903, 
харть, 373. 

Заїкир&куватий, алчннй, любо- 
стяжательинй. То чоловік зажира- 
ктатий; ему свого мало: як би ще й 
пеідське захотти. С. Солнцевка, 
Харьк. у. 

Зажйтник, ка, зажиточннй чело- 
ВІК'Ь. То багатий мужик, зажитник. 
С. Звонещсое, Екатер. у. 

Зажйтній, зажптннй (?). Ти, Марь- 
єчко, ти Степаиовна, зійди, зійдгі, 
з високою терема, щтголуб ти ясного 
сокола, ясного сокола, гпа й зажит- 
ияго, доброго молодця та й приїзжого. 
Харьков. Сборникь, 1895, IX, 354. 

Зажйтно, нар., зажиточно. Дома 
жив добре, зашситно; гіііиов на нову 
землю, обшушкавсь, вгпарцюіа став. 
С. Михайлово-Апоетолово, Херс. у. 

Зажйчити.получить, добнть. Дай¬ 
те мгілостмнку, зажичте собі цар¬ 
ства гіебєспого, дорогі, гюрмителі! 
М. Котовка, Екатер. г., ІІовом. у. 

Зажматися, сжаться. Зажметця оиу- 
ча та й муле. Сл. Мартовая, Харьк. г„ 
Волч. у. М. Лободовскій. Онуча за- 
жмалась гпа й водянку гшгперла на 
нозі. Мирополье, Курси, г., Судж. у. 

Зажмуренкя, ння, закрнваїїіе 
глазь. Словарь кннж. малор. річи 
XVII в., Кіевь, 1889, 26. 

Зйжмуром, нар., безь оглядки, 
наобумь. Як можна в таке діло за- 
оісмуром йти? Треба було і о оре роз- 
пгітативь та розміркувати. Кіев. г., 
О. Пчілка. 

Зажори, жорів, міста подь сиі- 
гомь сь ямой и водой вь ямі. 
Если вь танія ямн проваливаетея 
лошадь, то она какь бн зажираетея 
водой. Тепер на провесні гю дорозі 
зажори: кінь гю черево гиурхас. 
Сл. Мартовая, Харьк. г. Волчая. у. 
М. Лободовскій. 

Зазвідати, узнать, взьідать. За- 
звідала і я на віку горя. X. Косивка, 
Екатер. 

Заздрісливий, завистливий. То 
погана, заздріелгіва людина. X. Онаць- 
кій, ІІолт. г., Мирг. у.; также Лі- 
топись Величка, Кіевь, 1848, 1, 290. 

З&здросник, ка, завистиикь. Плет- 
нчк, брехун, заздросник, гіе товариш, 
чорт зпа що якесь. Вииниченко, 
Твори, Москва, 1915, IX, 123. 
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Заземлйтися, обліпиться землей. 
Плуг дуже заземлився, важко на во- 
лів,—треба обчистити. С. Краснни 
Кута, Екатер. г., Верхнедн. у. 

Зазиватися, запрапшвать другі 
друга, приглашать другь друга. 
Святками ходять по гостях один до 
одною, „зазиваютцяи, перевагом до 
родичів, сватів, кумів. М. Крама¬ 
ренко (М. Дикарів), Різдвяні святки 
на Чорноморії, 1895, 8. 

Зазйзкіти, захудать, завять, за¬ 
чахнуть. Порося зазизніло. С. Гуляй- 
Поле, Екатер. г., Верхнедн. у.; Ба- 
туринь, Черниг. г. 

Зазирання, ння, засматриваніе, 
наблюденіе. С. Вовниги, Екатер. у. 

Зазімни, вів, холодная погода 
„на провесні". Не так зіма, як за- 
зімкп (послі зимьіі лихо роблягпь 
екотипі, бо корму по-омалі. Сл. Мар- 
товая, Харьк. г., Волч. у. Сравни 
ві Словарі Гринченка, II, 40. 

Зазімкуватий, незріющій до мо¬ 
розові (о плодахі). Оці груші й 
гарні подивитись, та зазімкуваті: 
поспівають гподі, як морози почина- 
ютця. Сл. Мартовая, Харьков. г., 
Волч. у. М. Лободовскій. Сравни 
вь Словарі Гринченка, II, 40. 

Зазнобйтися. опечалиться, огор- 
чпться. Зазпобмлося моє сердечко по 
тебе, мій синочок. Україна, Етно¬ 
графічний Збірник, Львів, 1912, 62. 

Зазови, вів, приглашеніе вообще. 
А комарь у лісі гостей зазивас, чміль 
меду додає, заяовів не має. Харьков- 
скій Сборникі, 1894, VIII, 29. При¬ 
глашеніе гостей во время езадьбн 
„то до батька, то до дружки" и т. д. 
і'кідичі, Матеріали по народной 
словесности, Полтава, 1915, 66. 

Зазол, лу, поглядінье (?). Ратигце 
у хижі стоїть у куточку. Тепер нема й 
зазолу і ніде й не почуєш. Кіевская 
Старина, 1904, ноябрь, 245. 

Зазор, ру, поглядінье. Було з вес¬ 
ни двадцять курчат, а тепер й за¬ 
зору гіемає їх,—тхір поїв клятий. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч у. 
М. Лободовскій. 

Зйзріння, ння, зазорния діла. 
Во всей его прожилости ни в ка- 
кихі зазрініяхі и непорядкахь не 
находилея. Літопись Екатериносл. 
ученой архив комис. 1908, IV, ПО. 
Він у нас ні в чому поганому, ні в 
яких зазріннях не замічений. Д. Бо- 
годарь, Екатер. г., Алекс. у. 

Зазрітельно, нар., укорительно, 
совістно; совісті зазрітельно. Уни- 
версалі войскового судьи Голова¬ 
того 1765 г. веодосік, Самарскій, 
Екатеринославской єпархій, мона- 
стнрь, Екат—славі, 1875, 117. 

Зйзубень, ня, небольшой уголі 
поля, которнй врізнваетея ві чу- 
жое поле. Філолоґічний Збірник 
памяти К. Михальчука, Київ, 1915, 
144. 

Зйзубник, ка, туппкі, глухоіі 
заулокі, узкое місто на поверх- 
ности земли. Сл. Мартовая, Харьк. 
губ., Волчан. у. М. Лободовскій. 

Зазуміти, запіть „з-з-з“. Зазумілп 
комарі коло вух і стали колоти в ноги. 
Впняпченко, Босяк, Основа, Одеса, 
1915, 13. 

Зазути, присвоить. Він у мене 
зазув аж цілих пьять карбованців. 
С. Діевка, Екатер. у. 

Зазябліти, замерзнуть, затвер¬ 
діть. Як камінь цей твердгій і сту¬ 
денті, так затверділії і зазяблілн 
уста тому чоловіку. Кіевская Ста¬ 
рина, 1903, февраль, 193. 

Зайвин, ка, лишній, запасной 
бнкі. Чумаки, отправляясь ві да¬ 
лекую дорогу, брали запасного 
вола на каждую „валку". Зтота 
бнкь и назнвалея „зайвик". С. Ме- 
рефа, Харьк. у. 

З&йвисть, ти, излишество. Укра¬ 
їнський науковий Збірник, Москва, 
1916, ІГ, 77. 

Зййд-ремеснйк, кй, захожій, стран- 
ствующій ремесленникі. Рілля, 
Київ, 1912, № 3, стр. 5. 

Зайденний, сердитий, вспнльчи- 
внй, черезчурі раздражительннй. 
Наталка хотіла видавати себе за 
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лиху, за таку зайденну, щоб усі її 
боялись, як вогню. Григоренко, Наиш 
люде на селі, Юрьєв, 1898, 69. 

ЗАйдрість, ти, зависть. Радиви- 
ловскій, Вінець Христова, Кіевь, 
1688. 

Зайзріслйвий, завистливий. Тамь 
зве, 248. 

ЗакАл, лу, загрязненіе (оть слова 
„закаляти"). Тамт>‘ же, 422—425. 

Зайкй, кі'в, игра лучей світа на 
стіні; зайки грають на стіні. По- 
всемістно на Украйні можно слн- 
шать вь селахь и деревняхь. 

ЗаймастрАчити, затерять. Де ок 
твоя сокира?—Та я майстрював нею 
та десь і замайсгпрачив,—і сам не 
найду. Вату ринь, Черниг. г. 

ЗаймАючо, наріч., занимательно, 
увлекательно, захватнвая. Засів, 
1911, Л6 11, стр. І67. 

Займинка, ви, плата пастухамь 
хяібомь и другимь, вмісто денегь, 
за пастьбу скота. Максимовича, Со- 
браніе сочиненій, Кіевь, 1877, II, 469. 

ЗАймот, та, заарестовнванье ско¬ 
те послі поимви его на потраві. 
Бідна Оленка довідалася, що свинка 
її у займоті у землеміра. Рідний 
Край, 1910, № її, 19. 

Зайнято», «а, занятіе, служба. 
Тепер Антонові довелося вибірать для 
себе спосіб загін япгку. Нечуй-Левіць- 
кий, Повісьті, Київ, 1914, IX. 122. 

Зайтй на дитйну, забеременіть, 
бить вь первой порі беременности. 
Ганна уже зайшла на дитину. 
Сл. Мартовая, Харьк. г. Волчан. у. 
М. Лободовскій. Вь Словарі Грин- 
ченка: „зайти" см. заходити, но 
слова „заходити" ніть, какь ніть 
ни „захід", ни „заходом". 

Зайтися, закашляться такі силь¬ 
но, что духь человіку захватать. 
Бідна дитина як закагиляє (во время 
коклюша), так ажзайдетця. Сл. Мар- 
товая, Харьк. г., Волч. у. М. Лобо¬ 
довскій. 

ЗайчАтник, на, охотничья собака. 
Кубань. 

Зайчйна, ни, большой заяць. Мо¬ 
лода Україна, 1911, № 7, ЗО. 

Заїлий. 1) Заядлий. Каїрська іс- 
ля.чсько-консервативна політична га¬ 
зета аль Моайяд („Богом храпима“) 
заїлий ворог хрисгпіяиської цівілізації. 
Кримський, Мусулманство, Львів, 
>904, 164. 2) Ядовитнй вь пере- 
носномь смислі. С. Турові, Мин. г., 
Мознр. у. 

Заїло, нар., ядовито. Тамь-же. 

Заїнька, ни, весенняя хороводная 
игра дівушекь. Шейковскій, Бить 
подолань, Кіевь, 1860, І, 19. 

Заїстися, иаісться. Глядіть же, 
дівки, Захарькові вечері не давайте: 
его вже панич нагодували.—Та я ж. 
гпим шматочком не заївся, плохенько 
сперечався Захарко. Кримський, По¬ 
вістки і ескізи, Коломия і Львів, 
1895, 152. 

ЗАїць, ця, родь игрн или забави 
вь Галиціи и Угорщині „на мо- 
сіджінні" у тіла покойника. Етно- 
ґрафічний Збірник, Львів, 1912,275. 

Закадйчувати, кончать, шабашить, 
прекращать. Та кургігті, то я уже 
разів пьять закадичував, та знов та: и 
за люльку Хут. Онацькій, Полт. г., 
Мирг. у. Вь Харьковскояь уізді 
вь с. Солндевкі закадичитн—убить. 
А ти думаєш, хто гпо сю закадггчив? 
Хгпо?—Та хто ж? Гнат Колодіо¬ 
не нко. 

ЗакАзна, ни, заказка. Казка за- 
казка, залізла на лавку, хвостгі за¬ 
драла, ніжки (Трошггі) показала. 
Харьков. Сборникь, 1895, IX, 342. 

Заказнйти, сказнить. Як скажу я 
вам, гпак мене царь загсазнигпь. Во¬ 
ронеж. г., Зтнографическое Обозр., 
Москва, 1896, XXXI, 7. 

ЗакалАбок, на, запечекь, нечурка. 
У нею в закалабку, коло гіечі, були 
зелені сірники. Маяк, 1913, IV, 11. 

Заналамучувати, ділать незаміт- 
ннмьдурное діло, застилать глаза, 
затуманявать. З нашого села виїздила 
спілка крадіїв на ярмарок, чоловіка 
шість.-. І хто его зна, як вонгі зака- 
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ламучували очі продавцям тим... А з 
ярмарку привозили усячини багато 
та. й продавали у селі крадене учет¬ 
веро дешевше. Сл. Мартовая, Хар. г., 
Волч. у. М. Лободовскій. 

Занйлеи, ка, закйлець, ця, вь пе- 
46110:111) хлібі не внпекшійся слой 
тіста между мякушкой и спсдней 
коркой, иміющій виді» енрого ті¬ 
ста. Спекла хліб, та з закальцем 
поюсь. Сл. Мартовая, Харьков. г., 
Вол чан. у. М. Лободовскій. Такий, 
сестро, .г.гіб удавсь, що під шкорину 
хоч сховайсь. А закалець па цглісепь- 
кий палець. Мпрополье, Курок, г., 
Судж. у. 

3?кал6нчия, ка, зака денний, лю¬ 
тий, сердитий. Жалений малий! 
Чуєш', закаленчпка Марко напував 
чаєм. Світло, Київ, 1911, IV, 38, 42. 

Закаменілість, ти, закаменілосте 
Молптвеннпк для молодіжя, Львів, 
1913, 63. 

Закамьянйтися, закаменіть. Ин- 
тересная форма „закамьяпитися", 
кромі об’нчной—„закамьянітп"— 
окаменіть. Серце ою моє закамьяни- 
лось, затоштілось. Зварішцкін, Мяло- 
россійскля народная пісіш, Екате- 
ршюславТ), 1906, 171. і 

_ Занандзюбити, хорошо випить, і 
Тут і там лящать вловечка: „за- 

кандзюбив, замандюрпе". К. БІЛИЛ0В- і 
ськнй, Осінні спогади (рукопись). і 

Зачаядрачитися, заупрямнться. і 
Ще хгпо его знає, як на це подивитця : 
стара папі: може закапдричитця так, 
гро до неї і не підступиш. Д. Бода- 
ковка. Полгав. г., Мирг. у. Вь та- і 
комт> же смислі употребляетея і 
в'ь с. Солпцевкі, Харьк. у. ! 

Закаплунйти, убить, зарізать. , 
Оце я собі к Різдву кабана закаплу- | 
пив, та вийшов не зовсім, путящий * 
кабан. С. Соленое, Екатер. у. і 

Закарікавілий, хшгай, худой, со- 1 
гнувшійся. Воно таке бідне, закар- ; 
жавіле. Сл. Мартовая, Харьков. г., і 
Волч. у. М. Лободовскій. 

Заиарк&віти, сділатьсл хилнм’Ь, 
худнмь, согнувшимся. Відні діти за- 
каржавіли: сказано сироти! Т&МЬ-же. 

Закарлючуватися, загибаться. Ор¬ 
динські намети тяглнсь довгим лан- 
цююм і потім закарлючувалися назад 
півмісяцем. Сніп, 1912, Л» 25—26,14. 

Закарцюблякий, закривленний; 
закарцюблякий ніс. Рідний Край, 
1913, № 1, 15. 

Занарячитися, заортачнться. Спер¬ 
шу вони було згодились, а, потім за- 
карячилисі: не хочем, кажуть, та й 
юді. С. Новнй-Кодакь, Екатер у. 

Закасувати, задать, заслать. Та й 
у Сібір закасували., (злодія). Кіевская 
Старина, 1904, іюнь, 565. Вь Сло- 
варі Гринченка „закасувати"— 
превзойти, унячгожпть, исключить, 
II, 46. 

Закат, та, злой безь міри чоло¬ 
віка. От де закат, проклятий чоло¬ 
вік! От злюща дитина! От закат! 
Убити ею і більш нічого, а то із нею 
злодюга буде! С. Солтіцевка, Хар. у. 

Закацелатк, захолодить, умереть. 
Як умер чоловік, то кажуть: ,,зако¬ 
тив рот, закотив ноги, подякував, 
закацепав. Егноґрафпчкнй Збірник, 
Львів, 19x2, 305. 

Занйчвати, закачувать. С. Да- 
вндь-Городокь, Мнн. х\, Мознр. у. 

Закйчистий комір, откндноіі ба- 
рашковнй воротникь на жснскомь 
кожухі. Кіевская Старина, 1902, 
октябрь, 83. 

Закачнз, ки, закачкою назнвагтен 
количество глякьі, взятое для вн- 
качиванія ея на лазі, у гопчаровь 
Роменскаго у., Полт. г„ а вь дру- 
гихт> уіздахт) назьтваетея ттласт- 
комт). Заріцкій, Гончарний про- 
мисель вт> ІІолтавской г., 3 891, 49. 

Закваска, ки, комокь кислаго, 
енрого тіста, обнчно оставляемнй 
хозяйкали вь„ діжі" (квашні) для 
другого раза, вь новую залісь 
тіста, какь дрозкжи для булокь. 
Без закваски хліб ке совергиастця. 
Оце як заводиш сю, то ульеш теп¬ 
ленької водиці, закваску гарненько 
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розмішати і мукою заправши. Сл. Да- 
ниловка, Харьк. у. Ву такому же 
смислі употребляется слово „за¬ 
кваска" ву Кіевской губ., по сло- 
вам'ь священника Грушевскаго, и 
ву Подольской, по словам’ь свя¬ 
щенника Степанковскаго, а также 
и ву Екатеринославской. 

Ву переносному значеній зтому 
слову приписнвается значеніе осно- 
ванія, начала, грунта: „У їх уже 
давно у сі.пьг погана закваска заве¬ 
лась“. Сл. Мартовая, Харьков. г. 
Ву Словарі Гринченка слово „роз¬ 
чина" переведено словому „за¬ 
кваска", ІУ, 61. Но „розчина"—зто 
не „закваска". „Розчина"—комоку 
кислаго тіста, вннутніі із „діжи", 
разведенннй ву теплой воді и смі- 
шанннй су новой мукой для пече- 
нія хліба. Воту зто п єсть „рбз- 
чина". „Розчиняти" значить ділать 
тісто для хліба. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у. М. Лободовскій. 

Закваска, ки, закваска. Закваска 
для борщу. (Изу чего?). Кустарнне 
промисли Подольской г., Кієву, 
1916, 151. 

Закид&ння, ння. 1) Саженіе. Двері 
у сажі для закидання впего свині, чи 
кабана. Кіевск. г. Зтнограф. Обозр., 
1901, ХЬУІГ, 123. 2) Забрасиваніе, 
заснпаніе. Закидання могили землею. 
Етноґрафіч. Збіри., Львів, 1912, 396. 

Закидати, закладнвать лошадей 
ву зкипажу. Викотили із ,сараю 
карету, закинули в ню аж четверо 
коней, та й подали пані. Полтав. г., 
Кобел. у. 

Заміркуватий, такой человіку, 
которнй кричнту, каку курица, 
„кир". Наш народ якийсь чуднгій, 
закиркуватий. С. Хандаліевка, Ека- 
терин. г., Павлоград, у. 

Заків, ву, закову. Святгій Аврамій 
и син твій преподобний Исакій/ 
Возьми їх (77 бісовсіких дочерей) на 
залізний заків. Молитва од усбго 
лихого. С. Хандаліевка, Екат. г, 
Павлоград, у. 

Заківці, ці'в, дві желізння на¬ 
ковки, одна на ярмі, слегка со- 
гнутая, прибитая ку верхней части 
ярма, т. е. ку „чашовини", а дру¬ 
гая на самому конці „війя", впе- 
реди „притики"; обі прибиваются 
для того, чтобн не срабатнвались 
ярмо и „війє". Батурину, Пери, г., 
Сравни ву Словарі Гринченка, ІГ, 
49, слово „заківець". 

34кіп, пу, шахта. Екат г., Бах- 
мут. у. 

Завіс, су, тоже, что „закоски" 
(см. слово „закоски"). Селяче що 
року Божого, на жнива ходили на 
закіс в Південний край. Барвінський, 
Нариси і оповідання, Полтава, 1907, 
189. 

Закі'сниця, ці, расплетающая косу 
невісті. Рідна сестра, або друокка 
закіспицею бува,—косу молодій ров- 
плітає. Кіевск. г., О. Пчілка. 

Заклад, ду, або заоуна, ки. За- 
кладому или „зарукою на госпо¬ 
даря" или на містниху правителей 
назнвался денежннй штрафу, ко- 
торнму господарь, послі пранятія 
жалоби тяжущихся, угрожалу од- 
ной изу тяжущихся сторону или 
обійму су цілью пріостаповить 
до окончательнаго разбирательства 
дальнійшія обидн и правонару- 
шенія. „Вину" на господаря закла- 
днвалу иногда містннй судья су 
тою же цілью остановить дальній- 

| шія правонарушенія послі своего 
і разбирательства. Но иногда сами 

частння лица, уладиву взаимння 
недоразумінія, скріпляли своє 
„єднанье" зарукою или закладсму 
на господаря. Иногда также тяжу- 
щіеся устанавливали по об-юдному 
соглашенію „заклади" или „заруки" 
ву пользу намістнпка-державцн 
су цілью пресічь дальнійшее 
правонарушеніе. Любавскій, Обла- 
стное діл..., М., 1893, 686, 687, 461. 

Закладання, ння, заведеніе; за¬ 
кладання школи, крамниць, церкви. 
І. Нечуй-Левіцький, Грам, україн. 
яз., 1914, І, 20. 
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Занладнйй, сохранннй. Закла¬ 
дання вещей, алмазних, яхонтових... 
которіе в шухлядки бнли заклад- 
ной... под охраненіе мий данніе. 
Український Науков. Збірник, М., 
1916, II, 96, 97. 

Занлбдник, на, умен. занладаночон, 
на (?). Косарику мій пера хований, 
закладаночку мій пильний! Хто те¬ 
пер мені закладет, або травичку ско¬ 
сиш? С. Криворівня, Косів. п , Етно- 
і'ряф. Збірник, Львів, 1912, 51. 

Закладяна, ни, названіе сорта 
плахти. Украинскій народі., П-дв, 
1916, II, 573. 

Занлажений, закладений. Закла- 
окений клас; кладв, заложенннй на 
опреділенное число літв. М. Гло- 
досси, Херс. г„ Елисав. у. Згно- 
графич. Обозр., М., 1896, XXXI, 154. 

Заклепа, пи, затвора, заключеніе. 
Усі неправдиво живущі, милостині 
несотворікі, сребролюбці вічно будуть 
плакать в пекельних заклепах. Із 
духовної пісні, яку співає сліпий 
кобзарь Степан Пасюга в с. Бол. 
Писаревкі, Харьк. г., Богодух. у.: 
также Сперанскій, Южно-русская 
пісня, Кіевв, 1904, 53. 

Заклепати, забить, заклепать. 
Часами буває, що треба насіяти, як 
рідко зійде насіння, або дощ заклепає 
землю, то треба заскородити, щоб 
вона не засохла. Світова Зірниця, 
1906, № 18, 5. 

Занлизйти, заказать, запретить. 
Заклизити, щоб любов занехаїла. 
Бублей, Вхидчннн, 1870, 46. 

Закликати слободи, заселять но- 
вня села посредствомв визова на- 
селенія ИЗВ других!) містностей. 
Літопись Самовидца, Кіевв, 1878, 
382. 

Заклрпотанність, ти,хлопотн. Пан 
ьовеселіщав і скинув з свого обличча, 
такого викоханого і вихованого, облуду 
заклопотанпости. Осадчій, На грані 
XX століття, Київ, 1912, II, 11. 

Заклопотано, наріч., св видомв 
захлопоченаго человіка. Так їдьмо! 
відповідаю заклопотано й поважно. 
Винниченко, Л.-Н.-В., Кчїе, 1917, 
II—III, 192. 

Заклуботатися, заклубиться. З за 
гори показалася рожева смужечка 
світу, хмари заклуботалися й почали 
розходитись на боки. П. Мирний, 
Спокуса, Нова Рада, Київ, 1908, 67. 

Заключевииця. ці, тюрьма, місто 
заключенія. Та гіад морем глибоким 
та стоїть терем високий, а вийму ж 
тюрьма-заключевниця. ІІзв народной 
пісни, пітой сліпцомв вомою Про- 
ворой, д. Богодарв, ЕКатерин, г., 
Алекс. у. 

| Заклятнйй, заклшіательннй. Од- 
і слуоки, голуб сивий, заклятими моле- 
I бет, бо по ночах, як гпебс дома нема, 

приходе до тебе твоя покінн і жінка. 
Харьковскій Сборникв, 1895, IX, 
247. 

Зановбати, заплатять, починить. 
Ти мені закозбала стару свиту?— 
Заковбала. С. Солнцевка, Харьк. у. 
Видимо „заковбатя" одного корня 

І св „ковбатка"—кусокв. См. Грин- 
| ченко, Словарь, І, 261. 
| Заковеркати, закрутить. Сидять, 
| позаковеркали голови і байдуже їм. 
. Д. Бодаковка, Полт. г., Мирг. у. 

і Заковйритися, безобразно завя- 
і заться платкомв, безобразно толсто 
і одіться. Ото як зако(у)виргиась! 
І С. Солнцевка, Хярьков. у. Срявни 
І слово „невковирний". 

! Заковйрнювати. заковнрпвать, 
і подворачивать. Став бігти якось 
! чудно, заковирнюючи погою. Засів, 
І 1912,- № 14, стр. 133. 
! Заковка, ки, боль у лошадп отв 
| неправильно подбитой кв копиту 
і подковн, когда гвоздь проходитв 
1 ниже копита вв мякоть и черезв 

то лошадь начинаетв хромать. Чому 
це наш кінь почав налягать на ногу? 
—Огпо така у нею заковка. С. Солн¬ 
цевка, Харьк. у. Гоже Календарь 
Просвіти, Київ, 1907, III; Корольов, 
Ветерин. поради, Слб, 1908, II, 14. 
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Законотіти, залепетать, заболтать. 
Барвінськиіі, Нариси й оповідання, 
Полтава, 1907, 97. 

Заколбдяжнйй, находящійся за 
колодеземь. М. Котовка, Екат. г., 
Новом. у. 

Засолення, ння. закланіе, убій- 
сгво заколоть ;<ожа или копья. 
Після заколот я кабана, сіли, випили, 
та закусили, а потім уже давай сма • 
лити. Сл. Липцн, Харьк- у. Звар¬ 
ив якій, Источя. для ист. зап. коз. 
II, 1648. 

Зачслбти коні, гогнать гвоздь 
коню ппікс копита в'ь магную часть 
при неумілой ковкії. С. Солнцечка, 
Харьк. у 

Заколбцк&ти, замішать. Заколоц- 
каши—цс замішати та тільки аби- 
як, поіано. Ба турніть, Чернпг. г. 

Занеяупнутися, закрутичься, зя- 
ковериу ■ ьоя. Оце .ти зі у а виколуп¬ 
нулась./ Думали, що уже зовсім весна, 
а воно он що зробилось! С. ЛюбйМОВ- 

ка, Екатер. г., Новом. у. 
Закоміркий, оіноспщійса «л» „за- 

кч.мірку", огорожоїшому місту за 
комормо нлп амбаромь. С. Таром- 
сксе, Екатер. у. 

Зааоняак, иа, зчкоинякь. У вів¬ 
торок рано браму облеглп Сотбили?) 
закоптлку главі/ отялн, (одтяли). 
Снеранокі*;, Южно-руссьая піснч, 
Кіі.ч-ь, 19!.}, 49. 

Заябнничий, чі.копнмй. Радивв- 
ЛОІСКІІІ, ВІНСЦЬ Хрксіегл», Кісвь, 
1688, 96. 

За;-.снезч:ітель. ля, заколоучнтсль. 
Спін, 1912, XV, 7, ІТл.отц, Твооп, 
1914, І, 13. 

Законодавство, отва, подате за- 
шіоїл». Гргчцаиськіїй, Космополі¬ 
тизм, Катеринослав, 1917. 

Законодавчий, законодательний; 
...озкоііод.вча рада". „Село", їло, 
Л'і- 16, <тр. б; Засів, 1911, стр. 253. 

Закоаодбтний, законе чатсльний. 
Се питання повинно бути вирішено 
зикоподатною дорогою. Рідний Край, 
1909, № ЗО, 3. М. Грушевський, Хто 
такі українці, Київ, 1917, 11. 

Законодающий, дающій закони. 
; Господь Бої закоподающий. Зварпиц- 

кій, Источн. для ист. зап. коз., І, 
і 841. 

Закбп, пу, окопь. Коли ми мусили 
і відступити, я лишився в законах. 
і Шлях, Москва, 1917, III, 15. 

і Закордубанити, запьянствовать. 
Оті робочі, що в шахтах, так вони 

| як тілг.ки вилізуть із під землі на 
і світ, зараз же й закордубанють і всі 
і гроші до копія пропьють. С. ІІва- 
! новка, Екатер. г., Бахм. у. 

Закорйтний, закорнтннй; зако- 
ртпне яблуко, одинь изь сортово 
яблокь, извістннй на Украйні. 
Чикаленко, Розмова про еельське 
хазяйство, Спб, 1903, V, 72. 

Закорковувати, закупоривать. Ич, 
1 як закоркована (пляшка)! Та ще звер- 
| ху і пакришечка з печатію. Ото щоб 

фальшу не було. А жидгі і такс під¬ 
роблять. Д. Бодаковка, Полтае. г., 
Миргород, у. 

Закоситися, утомиться послі 
косьбн. Ходгів чоловік на Оріль, довго 
там був та й приморивсь, приходе 
додому, а жінка до нею: де був,- -Був 
на Орілі та там закосивсь Д. Бого- 
дарь, Екатер. г., Алекс. у. 

Закоеки, ків, хожденіе креетьянь 
ради заработка, сь косою за пле¬ 
чами и сь наступленіемь весни, 
вь Катеринославщину, Таврію, на 
Донь или Черноморію. Тітко, а деж 
це ваш Іван?—Іван уже давно пішов 
на закоеки. Он як. А далеко ж?—Аж 
на Чорноморію. С. Солнцевка, Харь- 
ковск. у. Креетьяне отяравляюіся 
каждое літо на Донь на заработки, 
по містному внраженію, „на за- 
коекп". Сл. Мостки, Харьк. губ., 
Староб. у. 

| Занослчнва, закосянка, ки, замуж- 
I ііяя сестра или тетка новобрачной, 
! везущая ее до молодого, прпводя- 
1 щая вь „комору" на брачиое ложе. 
■ Труди О-ва изслідователей Волшіи, 
1 1909, V, 122, 123. 
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Заносне, ного, одна изт» нату- 
ральннхт» повинностей, которая 
била временно наложена господа¬ 
рями на такт» назнваемнхт» „пут- 
них слуг", нначе „панцирних слуг" 
нли „панцирних бояр". Любавскій, 
Областное ділепіе, М., 1893, 352. 

Закоснин, на, брать невістн, ето- 
ящій сзади нея на свадьбі и рас- 
плетающій ея косу. Зтнографич. 
Обозр, М., 1891, XI, 89. 

Закбсовий, закосова свашка; сва¬ 
хи, которня приходятся блнзкими 
родствєнницамя жениха, или не¬ 
вістн, назнваются „закосовшш 
свашками". Волнн. губ., Тамі» же 
XV, II. 

Закот, та, пначе „лемга", бревен- 
чатнй щить криши. С. НІмовпче, 
Волнн. г., Мознр. у., д. Городянка, 
Могил, у. 

Закотелйти, зафиркать, зауиря- 
яшться. С. Богачка, Полт. г., Хор. у. 

Збнотом, нар., раскатисто. Зако¬ 
том грім виїрімляв мало ке цілу ніч. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у., 
М. Лободовскій. 

Закоханець, ця, любитель; зако- 
хаиець у волах, у пасіці. І. Нечуй- 
Левіцький, Грам, україн. яз., 1914, 
І, 35. 

Заноцені'ти, замерзнуть, застн- 
нуть. Закоцепів так, гцо ні рукою, 
пі погою гіе двгігпе, — неначе тобі де- 
ревьяний. Мпрополье, Курск. губ., 
Судж. у. 

Завоша, ши,камншевая изгородь, 
вч> виді почти сомкнутаго круга, 
ставящаяся вь воду для ловли рн- 
бн. За великими наводненіемт. вт> 
той законні прибелі (т. е. прибили) 
монастирю достать (онь) ничего 
не могь, которая закоша до осен- 
ной ловли оставлена; нині же они 
(жатели)самовольно, воровски етяг- 
ли рибу, беодосій, Самарскій, Ека- 
теринославской єпархій, монастнрь, 
Екатеринославь 1875, III. 

Закошйти, поставить вт> рікі 
для рибной ловли „закоши", иначе 
„коти, кітці", т. е. камншевне за¬ 
городки, вь виді почти сомкнутаго 
круга, для ловли риби. Нині сі- 
чевнх’ь церквей начальником?» же, 
з немалим?» потеряніем’ь монастнр- 
СКОГО кошту И трудности ЛЮДЯМ?», 

закошиль. беодосій, тамі. же. 

Закошлбтися, завзьерошитись. 
Да він тепер закошлався, да він тепер 
задумався, да він куди йде, да не ба¬ 
чить кг/ди. Етнсґрафічний Збірник, 
Львів, 1912, 401. 

Закр&єць, йця, небольшой отрі- 
занннй кусок?» хліба. Філолоґіч. 
Збірник памяти К. Михальчука, 
Київ, 1915, 145. 

Закраснйти, закраснить, покрить 
красним!). Йшли ляхи на три шля¬ 
хи, а козаки па потирі, шапочками 
закрасними, шабельками заяснимгі. Из?> 
народной украннской пісни Харь- 
ковск. губ. 

Занревний, кровний. Вставай, з 
своєї закревног нивки під осінь збереш, 
урожай. Старицький, Поезії, Київ, 
1908, 388. 

Занрементувбтися, закріпиться. 
Ну, як у тебе тепер живіт? Спа¬ 
сибі, нічого, не несе. Випив чарку 
перцівки, сухаря з сіллю зьгв, то те¬ 
пер живіт закремептувавсл, о то бу¬ 
ло, тільки що зьїм що небудг, зараз 
оюе з мене усе і пливе. Сл. Старо-Сал- 
товь, Харьк. г., Волч. у. В жилавий 
понеділок люде їдягпь хріп, щоб на 
ввесь піст закреметпуватьця. Харь- 
КОВСКІЙ СборНИКТ), 1894, VIII, 318. 

Занривбльний лист, листь огь 
господаря, по которому лицо, имів- 
шее таковой, било свободно оіт> 
суда передь воєводами и старо¬ 
стами, кромі суда господаря. Лю¬ 
бавскій, Областное діленіе, Москва, 
1893, 863; Лит.-рус. сеймі», Москва, 
1901, 386. 

Закрйлина, ни, балка, скріпля- 
ющая на потолкі хати маленькіе 
сволочки, которне кладутея сверхь 
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гдавнаго сволока. Кіевская Ста¬ 
рина, 1902, апріль, 123. Закрилини, 
часть сволока и части концовг 
крапнихт> брусьевт> на стінахі> 
хати, вьтпущешшя наружу. На 
„закрилнках" прибивалися латн и 
стелется кркша, длинніе обнкно- 
венной для того, чтобн „присьба" 
не мокла оть дождя. Сл. Мартовая, 
Харьковск. г., Волчан. у. М. Лобо- 
довскій. Сі> такимі) же значеніемт> 
употребляетея слово „закрилини" 
вт> с. Турові, д. Бо'рн, Минск. г., 
Мознрск. у.; В"Ь м. Столикі, Мин- 
ской г., Пинск. у., „закрилини" — 
закраиньт (дві) „щити", или при- 
чолки хатн. 

Закрйлини, бревна, положенння 
на фундаменті зданш, вт> которші 
заділнваютея „сохи" или „стовпи". 
С. Варваровка, Хоре, г., Алекс. у. 

Закрйльниця, ці, украшеніе, вть 
виді рогова, вьіводвмое на гребні 
крниш. С. Давьтд'ь-Городок’ь, Мин- 
скоп г., Мознр. у. 

Заирйтність, ти, утайка, сокрьт- 
тіе. Историчс ская записка о Самар- 
скомт> монастирі, Одесса, 1838, 24. 

Закрито, нар., покровенно, неві¬ 
домо. Словарь кїшжп. малор. річи 
XVII в., Кісні), 1889, 27. 

Закритно.нар., укромно, скрнтно. 
7І (об закритім було, так він і по¬ 
становив хлівець. Олоб. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. зч М. Лободовскііт. 

Закріп, пу, запорг. Кал іде то 
дуже рідкий, то знов робитця закріп. 
Ваганов, Розмова • про сз^хоти на 
рогатій худобі, Спб, 1901, 24. Від 
кукли (соски) болить животик (у ди¬ 
тини), починастця блювота, закріп, 
або пронос. Задера, У дитини го¬ 
ловка болить—у матері серце, Спб, 
1905, 14. ! 

Занрутина, ни, у зел ті на веревкі і 
плн неткі, образовавшійся отть не- і 
ровнаго сученія. Д. Богодарг, Ека- і 
терин. г., Алекс. у. ( 

Закрутистий, закрутистий, слож- 
нн й, хитрий. Це діло закрутисте, 
не просте. С. Звонецкое, Екатср. у. 

Закрутисто, наріч., закрутисто. 
Він иноді «ріпко та закрутисто 
лаявся. Хоткевич, Життєві анальогії, 
Київ, 1908, 265. 

Закруцвоха, хи, украшенія, 
Вт> Кибличі на мискахі) разбро- 
санн мелкіе завитки, стручки, 
листья и тому подобння „закруц- 
вохи". Кустарнне промисли По- 
дольск. г., Кіевть, 1916, 74. 

Закручуваний, иміющій слоп не 
правильно лежащіе, а спутано. Ба 
як закручувано поліно, що его а ні 
розколоти, а ні розрубати. Сл. Мар¬ 
товая, Харьк. г., Волч. зг., М. Ло- 
бодовскій. 

Закручувати отару, сгонять вн 
кругь овец!> в!> виду бури, разгона 
икі) по степи и черезь то нерід- 
кой гибелп. М. Котовка, Екат. г., 
Новом. 34 

Закубанець, ця, живущій за рі¬ 
кою Кубанню. Кубанскій Сборнивт>, 
Екат—дарі>, 1902, VIII, 370. 

Закування, ння, містность за рі- 
кой Кубанню. Его убили черкеси 
десь-то в Закубанні. Кубань. 

Закубрачити, запить, закутить. 
А Василь Могилевський уже утять 
закубрячив. Зібрав коло себе цілий 
пречет гуляк та й водитця з ними 
од шинку додому, а з дому до нитку. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Затвердитися, закриться, замо¬ 
таться, обвертіться. Ич як затвер¬ 
дилась! Неначе опудало на горох! 
І чути не чує, і бачити не баче! 
Чортів полохати, чи що? X. Крас¬ 
ний, Харьков. у. С.м. слово „зако- 
веркатись". 

Закуевдитися, сплз’таться, еби- 
вагься. Брови порідшали, ще й за- 
куевдилися, щелепи запали, ніс став, 
як у лелеки. Яновська, Оповідання, 
Київ, 1905, 307. 



252 Зануаманий—Залясканий. 

Закузманий, кудлатий, нечесан- 
ннй, вз'ьерошенішй. Волосся на нему 
усе закузмане, неначе він де-небудь 
у очеретах сидів. Бодаковка, Полт. г., 
Миргород, у. 

Зйкуп, па, обіднівшій крестья- 
нинг, прибігавшій кь найму у 
господаря, работавшій вмісті сг 
невольною челядью на дворі вла- 
дільца и его дворной пашні и 
тімт> погашавшій свой долгь, но 
обращавшійся вт. господарскаго 
раба вт> томт> случаі, когда ухо- 
дшгь огь господина, не отработавдщ 
своего долга. Любавскій, Областное 
ДІЛЄНІЄ..., М., 1893, 394. 395. 

З&купень, ня, по Русской Правді 
„закупень" нанимался обрабатнвать 
землю, для чего получалть плату 
за свой трудь вперед^, бнль обя- 
заннни на.емник’ь вт> качестві вре- 
меннаго холопа. Аристовт., Про- 
мншленность древней Руси, Спб, 
1866, 56. 

Закупочний, закупной; закупочна 
контора у Полтаві заснована більш 
року тому назад. Диканька, Полт. у. 

Закупщин, закупник, ка, екупщшсь, 
покупатель. Понабігали закупщики 
аж звідкіля? Аж із-за Харьківщини! 
С. Лоцманская Каменка, Екат. зг. 
Также Зварницкій, Источн. для ист. 
зап. коз., II, 1332, 1379. 

Закупь, пі, покупка. Закупь пану 
Клюсови на віки и дітьемг его. 
Житецкій, Очеркт» звуков. исторіи 
малорус. нарічія, Кіевв, 1876, 356. 

Закурменитися, надіть на себя 
что-либо неуклгоже, необнчно, напр., 
кожухт» шерстью наверх'ь, какт> 
зто ділаегь свекровь на свадьбі. 
С. Богачка, Полтав. г., Хорол. у.; 
также Бублей, Вхидчинн, 1870, 248. 
Ото як вона {баба) закурменила собі 
іголову! X. Онадькій, Полтав. губ., 
Мнргор. у. 

Закуршивіти, запаршивіть, за¬ 
чахнуть, захудать. Чикаленко, Роз¬ 
мова про сільське хазяйство, Спб., 
1910, II, 47. 

Закутина, ни, отдаленная міст- 
ность, уголг. Дощ почгшаєтця з тієї 
закутини. Каменедь-Подольс-кш у. 
М. Лободовскій. 

Закутка, ки, та часть забора, у 
которой жерди вншімаются для 
прохода, назнвается „закутка". 
Д. Бобри, Мин. г., Мознр. у. 

Закутки, ворота взт» внемнихт. 
по одиночкі, горизонтальних!» жер- 
дей, которня ВХОДЯТ1) вг отверстія, 
сділанння для ихт» концовт» вт> вер- 
тикальних'ь стойкахт». С. Турові», 
Минск. г., Мознр. у. 

Закутковий, оть слова „закутка", 
конура, хлівг, хлівноіт, очені» уз- 
кіїї. Закутковий патріотизм. Нова 
Рада, 1917, № 101. 

Занутуркатися, завязать голову, 
черезчурт. закрить голову. IIч як 
закутуркалась! Тепер хоч з гармат 
лупи, так не почує. Д. Весело-Ива- 
новка, Екатер. г.. Верхи, у. 

Закуття, ття, окови, заковка. 
Він, зачувши свою силу в суспільнім 
братерстві і єдипегпві, як топ веле¬ 
тень, скине з себе закуття чужозем¬ 
ної неволі. Ванькевич, Проповіді, 
Проскурів, 1917, 49. 

Закуцерблений, закручений. Свині 
обставляли задню ногу, а закуцерб¬ 
лений хвостик, наче живий калачик, 
весь чає тремтів. Коцюбинський, Де¬ 
бют, Спб.-Львів, 1911, 86. 

Занушкати, закрутить, завертіть. 
Затушкала собі усю голову та вуха 
і нічого не чує. С. Шульгивка, Ека- 
терин. губ., ІІовом. у. 

Закуючий, закованннй, закритий, 
запертий. Жилища їх (бусурмен) 
празніе і закуючіє зоетают постра¬ 
хом меча христіано-ермацкого. Звар- 
ницкій, Источ. для ист. зап. коз., 
І, 504. 

Заласканий, сверхі» міри вядЬв- 
шій ласку. Воно паненя, ду.же залае- 
кане, через те й до науки неохоче. 
Сл. Липцн, Харьк. у. 



Заласся—Зализи. 253 

Зал&сся, сся, упоеніе, заманчи- 
вость, лакомство. Ні дзвоник, ні сур¬ 
ма, ні красні дівчата тобі не прино¬ 
сить заласся. Старицький, Поезії, 
Київ, 1908, 11. 

Зал&сощний, ласковнй, очарова- 
тельннй. І горе тій, яка его запляме 
й закине геть з заласощних утіх! 
Л. Старицька-Черняхівська, Нова 
Рада, Київ, 1908, 474. 

Залйта, ти, заплатка. Ой ішов 
я гювз Парусину хату, загубив я з 
гюстола залату. Ой вернуся за лати 
гнугсапш, чи и вгійде Марусенька з ха¬ 
ти. Конощенко, Україн. пй'ні, 79. 

Залатвити, устроить діло. От 
вони змовились, залагггвили усе, що 
треба, і живуть собі в хатці. С. СІД- 
лискь, Холм. г., Замост. у. 

ЗАледа, ди, ледяная кора. Вікул, 
Рое.-укр. Словник, Гадяч, 1918, 16. 

Оалба, би, драка. За оние слова 
„моє и твоє" йдуть (люди) вь зал- 
бн, вступають вь право. Радиви- 
ловскій, Вінець Христовь, Кіевь, 
1688, 12. 

Залежачий, залежалнй. Полгтяли 
мої ясні спогади, як давній залежагіий 
крам. Васпльченко, Чорні маки. Но¬ 
ва Рада, Київ, 1917, № 163. 

Залежати, слегти. Залежала, слег- 
ла. Черниг. г., Глух. у. Трудне о-ва 
изелід. Волнни, Житомирь, 1911, 
V, 17. 

ЗАлежи, ЖІВ, залежи. Лежать гпи- 
сячелітпі залежгі. Дзвін, 1913, V, 317. 

Залежно, нар., вь зависимости. 
Залежно від гпого, чи друкував в той 
мент, коли він (начальник) заходив 
(в канцелярію), чи гпак сидів, він иноді 
прибавляв щедрою рукою грошенят; 
або ж дарував свій „гнгьвг". Народ¬ 
ная Жизнь, Екатеринославь, 1918, 
А? 2-А 

Залежування, ння, залежування 
після пологу, болізнь у коровь 
послі родовь. Після важкого теліп- 
ня у корів часто гпраггляетця тагса 

хвороба, що вони не можуть підводи¬ 
тись та стоятгі на ногах, „залежу¬ 
вання". Корольов, Ветеринарні по¬ 
ради, Спб, 1908, IV, 38. 

Залепа, заліпа. пи. і) Грязньтй, 
неопрятний человікь. Чортова за¬ 
лепа/ Забовталась аж по саму шию' 
X. Коноваловка., Харьк. у. 2) Лат¬ 
ка или замазка, положенная на 
щели или трещіїні дерева. А що ж 
вігі цілу дошку вегпавив на під вікон¬ 
ницю?—Ні. з залгпамгі. М. Котовка, 
Екат. г., Новом. у. 

Залепанва, ки, замараха, грязну- 
ха. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Залепка, ни, забрнзганная гдязью, 
неряха, грязнуха. Харьк. г., Куп. у. 

Залет, ту, залеть. Ця птиця у 
нас не водитця; вона буває тут тілг,- 
ки залетом {саджа, або когггітко). 
С. Солоиое, Екатер. у. 

Залютувати, ухаживать. С. Ота¬ 
рне Санжарн, Полт. у. 

Залив, ву, заливанье металловь, 
запайка. Святий Аврамій і сип твій 
гіреподобний Исаісгй1 Возьми їх (77 бі- 
совських дочерей) на залізгшй гаків, 
па залізгшй залив, у камьяну стіну. 
Молитва од усбго лихого. С. Хан- 
даліевка, Екат. г., Павл. у. 

Залйванка, ни, заливавка. Давали, 
заливанки коням (гіроносної). Бублей, 
Вхидчинн, 1870, 85. 

Заливати, піть сь увлеченіемь. 
Ви гіідіть до діда Семена Гиренка 
гпа послухайте, як він заливає пісню 
„Ой діжечко, діжечко, гей дубовая, 
що у тобі браженька гей медовая 
Тільки підіть з пляшечкою та не 
порожнею, гпо гподі. почуєте... Там же 
і заливає химерний дід! С. Солнцевка, 
Харьк. у. 

Залйвчисто, нар., заливаясь. Він 
жваво водив головою, стріляв очима й 
заливчисгпо—гигіроко сміявся. Винни- 
ченко. Голота, Київ, 1906, 251. 

Залйзи, лйз, зализн. Сивувата, 
негиирогса борода, чоло високе з зали¬ 
зали. Винниченко, Пригвожденні, 
Промінь, Москва, 1916, II—IV, 1. 
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Залипуха, хи, заліпленное місто, 
заліпленная за'їница. А чому ж ото 
піп не наставить їх у церкві, як тре¬ 
ба жить? — Еге-ою, у попа у самою 
срака залипуха. Це ою як? —А так, 
що він, у нас одівець, а живе, як у че¬ 
реді бушєць. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Залисйчувати, прибивать доску 
или палку кь загнутому концу сан- 
наго полоза, чтобн его загибь оть 
какихь либо причина не могь вновь 
разогнуться. Александровичь, Ку- 
старнне древодільнне промнслн 
вь Подольск. г., Кіевь, 1916, 105. 

Залихосрачитися, обгадиться, опо- 
зорнться, оскандалиться. Землю узя¬ 
ли, а грошей не постачили, залихо- 
срачились, пожили, пожили на чужій 
землі, та й геть пішли, ще й неу¬ 
стойку заплатили. С. Гуляй-Поле, 
Екат* р. г., Верхи, у. 

Залицяльник, на, ухаживатель. 
0. Озерн, Полт. губ, Кобеляк. у. 
Нечуй-Левіцький, Грам. укр. яз., 
1914, І, 80. 

Залйчка, вів, невнсокія стінки, 
отділяющія вь клуні „тік" оть 
„засторонок". Д. Голики, Волвн. г., 
Засл. у. Вь другихь містахь за- 
лички назнваются: заперини, запе- 
чине, заполе, перила, пристінки. М. Ту- 
рійекь, Владиміро-Вол. у., с. Перо- 
сопица, Ровен. у., с. Медвідовка, 
Засл. у., с. Посягва, Остр. у. 

Залітна, ки, нпшка около печки. 
Д. Новини, Варшав. у. См. слово 
„кипка". 

Залізний, нй, желізная окалина, 
отпадающая оті) желіза во время 
ковки его. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Залізне дйрево, тоже, что и „за¬ 
лізняк", Сеіііз аизігаїіб Ь. Пачос- 
кій, Описаніе растительности вь 
Херсонской г. Херсона, 1915, 180. 

Залізний лист, листь, отстрочи- 
вающій по уважительннмь причи- 
намь расплату сь долгами. Любав- 
скій, Литов.-рус. сеймь, М., 1901, 
386, 828. 

Залізний ключ, або вовк, родь 
дітской игрн. С. Колодяж -.е близь 
Ковля на Волнни. Л. Косач, Діт- 
скія игрн, Кіевь, 1903, 9. 

Залізняк, кй. 1) Кріпкаго сложе- 
нія человікь. 2) Смуглаго цвіта 
человікь, смуглякь. С. Солнцевка, 
Харьк, у.; с. Звонецкое, Екатер. у. 
3) Желізная пушка. Літопись Са¬ 
мовидця, Кіевь, 1876, 381. 4) Бо- 
лізнь язнка у скота, которую ска- 
лнвають шиломь. Харьковск. Сбор- 
никь, 1895, IX, 367. 

Залізнякувйтий, желізняковатнй, 
кирпича желізняка. Сюда гпреба 
не простої цегли, а залізннкуватої, 
бо проста цегла швидко вигорить. 
С. Солоное, Екатерин. губ. 

Залізок, ка, утюгь. С. Заллмань, 
Воронеж, г., Богуч. у. 

Залізоробний, желізоділатель- 
ннй. Налітають вони па чорні бу¬ 
дівлі вуїільгіих шахт, на великий 
залізоробний завод. Чернявський, Опо¬ 
відання, Київ, 1913, 51. 

Заліпка, ки, зачіпка. Він купує 
хлібів, горівки, муки на гтроги і бргін- 
дзи, або сира на заліпку до пирогів. 
Етноґрафичний Збірник, Львів, 
1912, 236. 

Залісення, ННЯ, облісенье. Руба¬ 
ючи лісосіками, для залісення лишачій 
кілька штук гарних, нехворих, пока¬ 
лічених дерев на розвод. ПІаповал, 
Про ліс, Київ, 1909, 70. 

Залісити, засадить лісомь. Я цієї 
гори і не пізнав: бач, як ви її залі¬ 
сили. С. Любимовка, Екатерин. г., 
Новом. у. 

Залітуватися, оставаться на все 
ЛІТО. Придбали дров на зіму, а вони й 
залггпуюпщя. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у. М. Лободовскій. 

Залбження, ння, закладка, осно- 
ваніе. Словарь книж. малор. річи 
ХУІІ в., Кіевь, 1889, 27. 

Зйлози, лоз, тоже, что заволока, 
см. слово заволока. Д. Богодарь, 
Екатор. г., Алокс. у. 
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Залом, му, заломна, ки, заломь 
стеблей вь стоячемь на корню 
хлібі—во ржи, пшениці, ячмені, 
овсі; также во льні, коноплі, 
вь траві, вь сіні, вь капусті, на 
фруктовомь дереві, вь соломі на 
стріхі, сь злнмь умнсломь при¬ 
чинить вредь, болізнь и даже 
смерть хозяину, или всімь членами 
его семьи, или же тому, кто сор- 
веть „залом, заломку". Україн. 
Наук. Збір., Москва, 1916, II, 3, 6. 

Заломання, ння. 1) Заломь. Зало¬ 
мання ратиці у худоби. „Хата", 
Хотин, 1906, II, 71. 2) Преломленіе, 
Вікул, Рос.-Укр. Словарь, Гадяч, 
1918, 26. 

Заломлення, ння, преломленіе. 
Тамч>-же, 26. 

Заломний, заломний, заломна до¬ 
рога, дорога, заложенная Оурело- 
момч> вь лісу; заломний берег, за¬ 
ломний острів. С. Біленькое, Екат. у. 

Залбмок, на, тоже, что „закру¬ 
ток", т. е. горсть колосьевь зерно¬ 
вого хліба со стеблями, скомкан- 
ная вч> кучу и закрученная вч. одну 
сторону, но „не так, як іде сонце, 
а навпроти", проділиваемая на не- 
счастье одного чоловіка или цілой 
семьи. С. Посягва, Волннской г., 
Острож, у. 

Залохм&тіти, сділаться лохма- 
тнмч». Погана стала коняка, схудла, 
залохматіла. С. Солнцевка, Хар. у. 

З&лпом, наріч., подрядч.. Если 
глина лежить сплошннмь слоемь, 
то ее можно брать „залпом", т. е. 
подрядч». Заріцкій, Гончарное про- 
изводство вч. Полтав. г., 1894, 1 о. 

Залудитися, покриться лудой 
(полуда). Спряоюи мені яєиіню, та 
тільки не перепряжи,—а так, щоб 
тільки гио, тільки залудилась. Д. Во- 
годарь, Екатер. г„ Алекс. у. 

Залука, ки, затягиваніе вч. свою 
компанію, заманиваніе домашняго 
животнаго водворь или вч. хлівч>. 
Сл. Старо Салтовь, Харьк. г., Вол- 
чанск. у. 

Залюбленик, на, любитель; залюб- 
леник у волах, у пасіці. І. Нечуй- 
Левіцький, Грам, украінськ. язика, 
1914, І, 35. 

Залюлйшити, закурить люльки. 
Посідали, повитягали із кишені тю¬ 
тюн, кресало та губку, запалили та 
як залюлешили, так аж небові жарко 
сгпало. С. Капуливка, Екатер. у. 

Залягати, встрічается обнчно во 
фразі: „ніс заліг", дншать носомь 
нельзя вслідствіе насморка, или 
же какой либо болізни. Уже три 
дні, як у мене ніс заліг', я уже й 
лоєм у носі мазала і котові хвоста 
присмалювала та нюхала, ніщо не 
собить. С. Солнцевка, Харьков. у. 
Як що і ніс заляга, значить і в носі 

і є діфтерітні плівки. Хвідоровський, 
'Про діфтеріт, Харьків, 1882, 31. 

Залягатися, заваливаться. „Оце!— 
Кажуть,—і з-роду віку такої чудасії 
гіе бачгіли, щоб люде гіа плечах ко¬ 
няку несли11! Та сміютцп, „аж заля- 
гаютця". Молода Україна, 1914, 
№ З, ЗО. 

Залягтй, заболіть. Залягла моя 
дівчина уже тгіждень і не встає. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у., 
М. Лободовскій. 

Залямовувати, внтягивать неводь 
изч> води посредствомь лямки. Ото 
як приоюенугпь невід до берега, гпо два, 
або й більше чоловіка залямовуюгпця 
і тягнуть его на берег. С. Фаліевка, 
Херсон, у. 

Заляння, ння, залитіе. Аби далій 
(Богч.) не оборочаль внівечь землі 
заляніемь водннмч». Радивиловскій, 
Вінець Христовь, Кіевь, 1688, 13. 

З&ляски, ків, звуки оть удара, 
ОТЬ хлопанья. Він его як ударив по 
пиці, так аж заляски пішли. Бату- 
ринь, Черниг. г. 

З&мазні, нів, грязння пятна оть 
рукь на дверяхь, на окнахь, на 
лодоконникахь оть прикосновенія 
кь нимь грязннхь рукь. С. Ново- 
рожкь, Черниг. г., Йовознбк. у. 

Замандрувйти, зайти, забраться, 
заіхать. Мандрували ми, мандрували 
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та й замандрувалп, поли знаєте, аж І 
за Гребінникови хутори. С. Солнцев- і 
ка, Харьков. у. Замандрувала у гай \ 
зелененький, ой аж там ходить попович І 
молоденький. Житецкій, Очеркгь ; 
звуковой исторіи малорусскаго на- ; 
Р'Ьчія, КіезЧ), 1876, 300. 

Замандюрити, см. закандзюбити. 
Замаскувати, замаскировать. Він 

зараз же силкуєтця замаскувати цей 
тон перебільшеним інтересом. Вин- 
ниченко, Промінь, 1917, № 3 — 4, 
Стр. 14. 

Заматеріти. 1) Затвердіть. Копай 
веселію!—Як тут копати, коли зем¬ 
ля так за мат ері ла, що Ті й сокирою 
не врубаєш, а не то гир лопатою? 
С. Михайлово-Апостолово, Херс. у. 
2) Пережить возрасть, способньтй 
кь літорожденію, перестариться, 
устяріть. Е, шкода їй дітей мати: 
вона заміоїс пішла сорока год,—уже 
заматеріла. М. Котовка, Екатер. г., 
ГІовомоск. у. 

Замахорити, замотать, замошен- 
ничать. Я ему дав тільки на день, а 
він і замахорие. Ромодан'Ь, Полт. г. 

Замахувати, блудять, распутни- 
чать. Та вона таки замахує.... Це 
иупар, а тільки чоловікові і не тють- 
ки,... Аджачка, Херс. г„ Елис. у. 

Замашнїна, ви, увісистнй, сшіь- 
ннй. То здоровий був народ, оті за¬ 
порожці, заматняки•! Там такий за- 
маптпка, що як би він замахнувсь 
кулаком та вдарив би, то десь би й 
вола з ніг збив. С. Фаліевка, Херс. у. 

Закегелети, глубоко задвинуть, 
засунуть. Оце так замегелив! Лж по 
саме держало (лопатку в землю). 
Кіевск. г., Канев. у. 

Замеженитися, закріпнуть, за¬ 
твердить, привять. Слухай сюди, 
Ярмило.—А що? Зроби мені з оцею 
гилля, що я зрубав, мітлу?—Нехай 
же воно трохи замеженіє, то я й 
зроблю. С. Шульгивка, Екатер. г., 
Ловом, у. 

Замелацький, дєбелнй, большой. 
То дівка замелацька. Триполье, Кур- 
ской г., Судж. у. 

Замелюха, хи, болтунь, враль. 
С. Васильковка, Екат. г., Павл. у. 

ЗамеТІЛаНЙЦЯ, ці, мятель. Надій¬ 
дуть люті морози, па дуті зкми великі, 
овіють замет ілішіці. Хоткевпч, Гір¬ 
ські акварелі, Харьків, 1914, 14,26. 
Также Рідний Край, 1906, АГ» 13, 5. 

Заметлйтися, заметаться, забі¬ 
гать. Ьіп знов замет лився по хаті. 
О. Романовз, Стаття, Нова Рада, 
Київ, 1908, 298. 

Заметнї. ні, замішательетво. Не¬ 
забаром у світлиці почалась прикра 
заметня. О. Пчілкз, Нова Рада, Київ, 
1908, 336. 

Закетушня, ні, замішательетво, 
суєта. Серед заметушпі Богуй добився 
до Бу?а. Маяк, 1913, № 36, 6. 

Замочуватися, заражаться, заме- 
тйтися, заразиться (про вівці, люде, 
воли). І. Нечуй-Левіцький, Грам, 
україн. яз., 1914, І, 20. 

Замешвання, ння, замішканье, 
задержка. С. Вовниги, Екатер. у. 

Зашиватися, уходить, удирать, 
улепетнвать. Тітко, а де ваш Гсгі- 
цько?—Гпицько? Замивсь десь аж за 
Дубову балку. С. Свиетуново, йка- 
терин. г., Алекс. у. 

Замйкач, ча, святой, охраняющій, 
запирающіеся замки. Преподобний 
отче, святий Смеркачу і Замикачу! 
Обращеніе кь св. Замикачу вь за- 
говорі оть воровь. Харьковскій 
Сборпикь, 1895, IX, 295. 

Заминйтитіїся, засуетиться, завол- 
новаться. Мертві Ороциків як уздрі¬ 
ли, зразу за.микитились, мов подуріли. 
Бублей, Вхидчинн, 1870, 139. 

Замйнатися, еділать заминку, 
остановиться. Нін дуже курив і ото 
захворів, так покинув та так одвик, 
шо тепер і не зампкепщя курить. 
С. Лоповка, Полт. г., Пирят. у. 

З а м й н а ч к а, ви, кудіанье изь 
„юшки" картофельной, (т. е. водн 
и картофеля), замиваєм ой пшеномь. 
Батурииь, Чернпг. губ. Сравни вь 
Словарі Гринченка слово „яами- 
наха—лемішка", II, 65. „Лемішка" 
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совсімв не одно и тоже: для ле¬ 
мішки разбалтнвается гречаная 
мука, прнготовляется миска, сма- 
занная саломв, вв миску наливается 
разболтанная гречаная мука, сверху 
заливаєте* жидкимв саломв и ста- 
витея вв печь; кв обіду „лемішка" 
готова. Батуринв. 

Замиронути, примірять (?), окон- 
чить, замірить (?). Віншуєм пану 
господару тим святіш вечером, тим 
Новим Родом, оісебись ті впровадили 
снастям і здоровьям од сто літ до 
сто літ, поки назначить Господь вік, 
а вік віка не замироне, щоб примав у 
небо корони. Трудн О-ва изелідова- 
телей Волине, 1911, V, 29. 

Замйсливий, задумливий. Плющ, 
Твори, 1911, І, б, II, 17. 

Замйсленно, нар., задумливо, 
вдумливо, св раздумьемв. Хуторен- 
ко взяв собі тою овочу па тарілку, 
але знов замйсленно дивився на ею. 
О. їїчілка, Нова Рада, Київ, 1908,340. 

Замислення, ння, задума. ІІа блі¬ 
дому матовому лиці її лежала та 
печать сумною замислення. Мамон- 
тов, Червоні Зорі, Сяйво, Київ, 
1914, 143. 

Замитйтися, заболіть воспале, 
ніемв подчелюстннхв желізв (о 
скоті). Д. Бодаковка, Полт. губ., 
Мпрг. у. См. слово „мптптись" Вв 
Літописи Величка „замититись", 
заболіть —говориться о людяхв, 
плінннхв турокв и татарв, III, 
284. Тоже вв Літописи Самовидца, 
Кіевв, 1876, 382. 

Замйтися, у йти, удрать, улепет- 
нуть. Я на ню: „Гапко! Гайко!" а 
вона уже й замилась, і сліду од неї 
нема! Д. Бодаковка, Полт. г., Мирг. 
у.; тоже с. Солнцевка, Харьк. губ., 
Батуринв, Черн. г. 

Зймичок, на, множ, зймични, утол- 
щеніе вв ниткі, еділанное міста¬ 
ми во время пряденія. Сл. Марто- 
вая, Харьк. г., Волч. у., М. Лобо- 
7ТГіТ>г'І І "г 

Замізкуватий, мудрений, замн- 
словатнй, закомнеленннй, св моз- 
гомв, св умомв. То дід замізкуватий. 
Триполье, Курск. г., Суджанск. у. 

Замірййло, ла, впадаюшій вв ле¬ 
таргію, слабосильний, болізненннй 
человікв. Диканька, Полт. у. 

Замірка, ки, наміреніе, мисль. 
У нас була замірка проїхати ане па 
Кубань, та по дорозі нас збила одна 
пані. Сл. Борнео вка, Курск. г. 

Замірки, ків, цнплята, вполні 
образовавшіеся вв куриномв яйці, 
но задохшіеся вв его скорлупі. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у. 
М. Лободовскій. 

Замірнути, вознаміриться. А він 
ухопив макогін та як гамірне на 
Грицька, а той з хати тікати! Там в 
же и отв того-же. 

Заміруха, хи, замирающая на ні- 
сколько времениженщина. Вона за¬ 
міруха... усе бане, що на тому світі 
робитця, а, потім оживає і розказує 
про все, що вона там бачила, та по ■ 
учав грішний люд. С. Солнцевка, 
Харьковск. у.; Такте Світова Зоря, 
1006, № 19, 8. 

Замістйти кого, предоставить міс¬ 
то служби кому-либо. Я замістив 
Ию у дворники в Харькові. Сл. Мар¬ 
товая, Харьк. г., Волч. у., М. Лобо¬ 
довскій. 

Заміт, ту, память, замічаніе. 
Мені добре у заміт, коли тато вмер¬ 
ли. Тамв же и отв того же. 

Замітина, ни, нарубка, которую 
плотникв ділаетв топоромв на 
каждомв бревні хати, чулана, ког- 
да разбираетв ее, для того, чтобн 
по нарубкамв вновь сложить хату 
или чуланв такв, какв они би ш 
первоначально сложенн. С. Солн¬ 
цевка, Харьк. у. 

Заміш&йство, ва, замішательство, 
легкое помішательство вв голові 
Зробилось у нею якесь то замішай- 
ство в голові. С. Ситовка, Волнн. г., 
Овруч, у. 

17. 
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Замішкання, ння, замішка, за- 
медленіе. Тн врадникі наші, маешь 
тую стацею до нась проводити безі 
замішканья. Любавскій, Областное 
діленіе. М., 1893, 491. 

Замкненість, ти, замкнутость. Ко¬ 
ли ви виявляєте цікавість, то він 
виявляє замкненість. Сірий, Семей- 
ство лисів, Київ, 1914, 39. 

Замкнуття, ття, замкнутье. Ті 
катарги і фуркати направлені для 
замкнуття гирла Дніпрового в Чорне 
море. Зварницкій, Источн. для ист. 
загт. коз., І, 651. 

Замножйтися, усилиться, умно¬ 
житься. Кгдн ві Рнзе (Ригі) по- 
ветрее бнвает'Ь, для чого твоя ми- 
лость науки потребуешь оті наст., 
естли бн, чого Боже уховай, повет- 
ре у Вильни замдожилося. Любав- 
скііг, Лит.-рус. сеймі, Москва, 1901, 
прилож., 62. 

Замовчування, ння, замалчиваніе. 
Однак по-за тим боязким гпа ввічли¬ 
вим замовчуванням факт зоставтця 
фактом. Рідний Край, 1912, № 12, 2. 

Замодлувати, сділать модель (оті 
слова „модла“—модель). Ви мені 
дозвольте, то я замодлую та й еобг 
зроб.-ло такого саме замка. Хуторі 
Морозовка, Полт. г., Кобеляк. у. 

Заможнянин, на, зажиточннй че- 
ловікі. Наша кооперація, 1913, 
№ 22, стр. 12. 

Замолйтвити, замолитвить. Хри- 
стое зараз і замолитвив: „Во имя 
Отця і Сипа і Святого Духа. Аміньа. 
Харьк. губ., Куп. у., Зтнографич. 
Сбориикі, 1893, ХУІІІ, 108. 

Замбмсатися, замешкаться. Чого 
це ти замомсалась, що й досі у ба- 
зарь не пішла?—Та я собі шпичку 
загнала у ногу гпа ніяк мені узутись. 
С. Поповка, Полтав. г., Пирят. у. 

Замбнякий, усталнй, изнеможден- 
нмй. Вона така замоняна, моя коня¬ 
ка, що її і з двору не витягнеш. 
С. Борщаговка, Кіевск. у. 

Заморій, рія, роді дітской игрьг. 
У той день був дощ, так ми (хлоп¬ 
чаки) пігили під скирду і почали там 
грати у заморія. Дер. Бодаковка, 
Полтав. г., Миргород, у. 

Заморбшка, ни, задержка, оста- 
новка. Чому ж ми далі не їдемо?— 
А там якась заморошка вийшла, коло 
станції. Ст. Мировая, Екатер. у. 

Замбрух, ха. 1) Замершій и по¬ 
тому невнлупившійся изі яйца 
итенеці, 2) Худой, болізненнкй 
ребенокі. С. Солнцевка, Харьк. у 

Заморювання, ння, замариваніе, 
изнуреніе. Таке заморювання ще й 
гпим буде добре, що не буде великого 
лиха, як почне вагие тіло гнити. 
Молода Україна, 1911, № 12, 12. 

Замбт, ту, суєта, суматоха. По¬ 
бачив я, що в їх такий замот у хат/, 
— вибіраютця в дорогу,—то й пішов 
собі. Кіевск. г., О. Пчілка. 

Замотанйна, ни, путаница. Про¬ 
мінь, Москва, 1917, V—УІ, 18. 

Замотилйчитися, заболіть „кру- 
чакомі", или верченіемі. У це літо 
багато овець замотиличилось у пан - 
ських шматках. М. Котовка, Екат. г., 
Новом. у. Такі ми бідні; крутимоеп, 
як ті замотиличені вівці. Чернівці 
в Буковині, Рідний Край, 1906, 
№ 14, б. 

З&моток, на, коконі шелвович- 
наго червя. Саенко, Про шовків¬ 
ництво, Київ, 1911, 3, 5. 

Замотузити, завязать веревкой. 
Своєї надії замотузити хахла вона 
(Москва) само собою не кинула: зо¬ 
ставила за собою право ходити до 
нас у гості і користуватися з нашої 
гостттости. Наша кооперація, 1913, 
№ 15—16, стр. 14. 

Замочування дійнйць, замачиваніе 
дойниці, устраиваемое женщинами 
кі предстоящему сбору молока 
ві продолженіе Петровки. Поста- 
виві на землю новую дойницу, 
женщинн усаживаются вокругі 
нея, и потомі начинается круговая 



Замріяно—Занесення. 259 

чарка, за которою внсказнваются 
я вьіпіваются разння хозяйствен- 
ння пожеланія, „щоб дійниця не 
текла, а хазяйка весела була, щоб 
хазяйка пе засипала, та до короби 
рано вставала, щоб корова стояла, 
та по багату молока давала^. Макси¬ 
мовича, Собраніе сочиненій, 1877, 
II, 522. 

Замріяно, нар., задумливо. Над 
вечір розчиняв своє одиноке вікно і 
замріяно дивився па далекі верховіття 
з пожовклим листям, Мамонтов 
Червоні Зор}, Сяйво, Київ, 1914,142’ 

Замужйчити, замужичить. Наши 
люди чрезт> такія излпшнія подати 
замужичіюгь. 9в>;рницкій, Источн. 
для исторіи зап. коз., 1909, І, 421# 

Замула, ли, місто річки, пруда, 
занеееьное иломт». Колись тут був 
багатий став, а тепер сама замула. 
С. (Хчнцевка, Харьк. у. 

Замухраний, заяложений, загряз- 
кеніінн. Третій (хлопчисько) замухра¬ 
ний, з каправими очима, засмоктаний 
нуждою й сотнями хвороб, шепеляво 
резонував. Хоткевич, Гірські аква¬ 
релі, Харьків, 1914, 48. 

Замуцеваний, не простой, зако- 
мнсденннй, сложннй. Е, то дід дуже 
замуцеваний. С. Натягайловка, Пол- 
тав. і'.. Переяс. у. Иногда употреб- 
ляетея вь смислі „закоренілий". 
Там такий замуцеваний, що его хоч 
ріж, то віч гіа своєму та й край. 
Д. Богодарь, Екатер. г., Алекс. у 

Залучення, ння, замученье. Одна 
із перших великомучениць, ггавіть 
прислала їх (пахучих яблук) по за¬ 
лученню своєму тиранові. Кримський, 
Мусульманство, Львів, 1904, 232. 

Замушнарити, замучить, затас¬ 
кать. Мч бісової вірн дітвора, замуги- 
карила бідн; кошенятко. Д. Бода- 
ковка, Полт. г., Миргор. у. Іде по 
шляху окид, а коняка у нею замуш- 
карепа, замушкарена, така, що ледве 
ноги тягає. X. Солошинг, Екатер. г., 
А".ок<\ у. 

Замшитися, покриться „мшою“, 
сорною травой, Негасіеит врЬоп- 
сіиііипі. Сіножаті замшились, заросли 
колючим чагарником і перестали да¬ 
вать хоч який небудь покіс сіна. 
Осадчій, На грані XX століття, 

Київ, 1912, II, 99. 

Замшни.і, ка, тоже, что римарь, 
шорникгь. Словарь кнпж. малоруе. 
річи ХУП в., №664), 1889, 27. 

Замякйнитися, сділаться мякин- 
ннм’ь, вялнмт>, флегматичними. 
Тепер (він) замякшивсь, і як тісто 
на дріжчах розлазйтця та розлива- 
єтця, гпак і він наче розлізся. Нечуй- 
Левіцький, Повісьті, Київ, 1914, 
IX, 264. 

Занада, ди, приманка. Кинули вов¬ 
кам западу. С. Капуливка, Екат. у. 

Заневйнно, нар., напрасно, не¬ 
винно. Ой я ж вас, брати мої, і ражу, 
не ражу, бо через вас заневйнно го¬ 
ловку положу. Новицкій, Малорус- 
скія пісни, Хапьков'ь, 1894, 41. 

Заневічити, избавить віку, убить. 
Не йди цією дорогою, а йди оцією: 
бо він (розбійтак) як попадетця тобі 
на дорозі, то й тебе заневічить. 
Кіевская Старина, 1904, іюпь, 456. 

Заневолення, ння, плінт», неволя. 
Сл. Нижняя Писарєви*, Харьк. г., 
Волчан. у. 

Занедати, доставить, дать. Там, 
на Дону, а»к кричать—„подай гарних 
биків",—а ми ніяк не можемо їх за- 
недать. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Занепонбгнно, нар., безпокойно. 
Пролісок мій стояв позад усіх, з жа¬ 
хом прислухався до кожного критич¬ 
ного слова гганни й дужче занепокоєно 
озирав раз-по-раз з усіх боків якусь 
блискучу цяцьку. Яновеька, Опові¬ 
дання, Київ, 1905, 257. 

Занепокоїтися, забезпокопваться. 
Зажурилася тоді Горпииа, навспраж- 
ки занепокоїлась. Яновеька, тамть-ясе, 
808. 

Занесення, ння, занесеніе. Зане¬ 
сення скарги в суд, занесення в касову 
книжку грошей. С. Володарка, Кіев. 
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губ., Звен. у. М. Котовка, Екат. г., 
Новом. у. 

Занечищати, загрязнять, ділать 
нечистими. Коли поріоісетця людина, 
або гіниш.ч способом рану собі зробить, 
то часто радять ту рану зараз за¬ 
ліпити хлібом, або землею, або губ¬ 
кою, або павутинням. Усе це дуже 
шкодить, бо запаскуджує і заничищав 
свіжу рану. Календарь Час, 1917, 
27 жовтня. 

Занечйщувати, засаривать. Сіють 
зерно, яке є, часом сіють майже по- 
слідок і занечищують поле. Засів, 
1912, № 13, стр. 127. 

Занечоплий, првшедшій ви упа- 
доки. А садок є?—Та він в, та та¬ 
кий занечогілий. С. Томаковка, Ека- 
терин. у. 

Занечогіти, прійтя вгь упадокп, 
занедужать. Колись він був багатий, 
а тепер запечогів гпак, що й гроша 
за душею немає. С. Солнцевка, Харь- 
ков. у. Як тільки ти почуєш, що 
хто-пебудь і де-небудь запечогіе, йди 
оо нею. Гринченко, Изи усть на¬ 
рада, 1900’ 122. 

Занйділисть, ти, зачахлосгь. 
Кримський, Мусулманство, Львів, 
1904, 47. 

Занзйри, зар, абрикоси. За най- 
крищі вважаютця алеясандрійська 
та нраснобона галанська. Чикаленко, 
Розмова про сельське хазяйство. 
Спб, 1903, У, 79. 

Занїскуватий, сн острнмн носом'ь. 
Ти не дивись на те, що воно (яйце) 
заніскувате; ти думаєш, що з него 
буде добрий биток? Ні, цей нісок не 
■що в. Марополье, Курс, г., Судж. у. 

Занбра, ри, во время внструги- 
ванія доски на занориетомн дереві 
рубаноки внхватнваетн углубле- 
нія, - зти углубленія и назнваются 
„запори". Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у. М. Лободовскій. 

Занбристий, задористнй, неудоб- 
ішй для строганія (о дереві). За- 
згористе дерево стругати погано', 
зразу через усе рубанком не простру¬ 
гаєш. М. Лободовскій, тами же. 

Занос, су. 1) Заиолненіе яче той 
улья воскомгь. Уже занос у вулик їх 
є, теперь буде й мед. М. Котовка, 
Еватер. г., Нозом. у. 2) Одна изи 
принадлежностей улучшенпаго пче- 
липаго улья. Сл. Білявка, Хар. г., 
Староб. у. 

Заноситися словами, говорить 
внсокомірно. Він словами заносити я 
дуже. Сл. Мартовая, Харьков. губ., 
Волч. у. М Лободовскій. 

Заношбкня, ння, жалоба, проте¬ 
ше. Зварницкій, Источії. для нот. 
зап. коз., І, 636. 

Занудний, скучний, тоекливмй, 
печальний. В мене ліра щось зануд¬ 
на: часом так застогне, що й па 
серці сггіапе трудно. СтаріїЩКЛЙ, 
Поезії, Київ, 1908, 427. Занудна ро¬ 
бота—оце ткання. Сл. Марговзя, 
Харьк. г., Волч. у. М. Лободовскій. 

Занукати, говорить: „ну-ну"! то- 
есть торопнть поскорйе что-либо 
ділять. Пани мене занукали: швидче 
та швидче, а я й забув (тгопіюн дома). 
Проекурівна, Уляся, Київ, іуіЗ, Ю. 

Занутрйти, чувствовать ну громи. 
Инколи занутрить весілья па час. 
Бублій, Вхидчпнн, 1870, 127. 

Занюханий, запачканнй шоха- 
тельїШМН табаком'Ь. Такий там 
брудний дід, увесь занюханий табакою, 
—гидко на пію і дивитгця. X. Запо- 
рожскій Кути, Еватер. у. 

Зйня, ні, собствен. пмя Зиновій. 
Полт. г., Прилуцк. у. 

Занят смбртію, умерн. Шумейкв 
на Коші не знайдуетця, еще о мас- 
ниці, пред великим постом, як певне 
нам слішно, от сего свтпа и от займу 
конного занят єсть емер тію в Чиг- 
рипі. Зварницкій, Источн. для нот. 
зап. коз., І, 967. 

Заняття, ття, захвати, уводи. 
Також Кондрат, прозиваемій Тата¬ 
рин, которій по заняттю лядскнх 
под Уманю коней в сю то сторону 
достався, будучи допрошеній, ска- 
зал, же по рабуику поминутими 
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гулт.чямп таї’арских возов, жриелаи 
бнл от хана до Січи бей в полто- 
раста коней. Зварницкій, Источн. 
для нот. зап. коз., II, 1078. 

Заеболбчити, покрить облаками. 
Усе небо заоболочено; темно стало, 
неначе в ночі. Сл. Цвиркунн, Хар. у. 

Заобреиенити, забеременіть. За- 
обременіла в вго жінка. Кіевская 
Старина, 1904, апріль, 151. Слово 
„заобремеїшти" можете бить у сл ов- 
ио внесено вч> народний украин- 
екій словарь, такг накть оно. оче¬ 
видно, взято пз'ь великороссійскаго 
слова „забеременіть", вть украпи- 
ско.'.гь ясо язнкі ему соотвітствуете і 
слозо „заваготітп". " і 

Засгнювбти, зажечься огнемг, 
загоріться. Заотюіав у старою ба¬ 
тю,: ки приклад соломи за клунвіе. 
Рідин іі Край, 1909, № 20, 14. ; 

Заойкати, начать говорить: „ой, 
оіі“. Тут мати заходилась, заойка- і 
лось, зажарилась, що дитина піде на 
цілу ніч. Грибинюк, Татові казочки, 
Спб, 1908, 35. і 

Заокеанський, заокеанскій. Дале¬ 
ка заокеанська Україна. Засів, 1911, 1 
>5 29, стр. 446. 

Заокруглення, ння, заокругленіе. 
Яка дитяча зворушлива ніжність 
» заокругленню підборіддя та пижнеї 
щетини щоки? Винниченко, ЛНВ, 
Київ, 1917, II—III, 203. 

Зазг угяііти, внкружить, заок¬ 
руглить. Сл. Лппцн, Харьк. у. 

Забрини, рик, обходь плугомч. во- 
і.'руп. ішвк, засіянной по-надь 
„зворотами", чтоОн сділать бороз- 
;;у вокрупь посіла возможно глу- 
б-‘коіо. Сл. Мартовая, Харьков. г., 
і'.о !ч. у. Сравпн вт> Словарі Грип- , 
Ч'інка „заоршіи", II, 47. 

Заставитися, зарости новой тра- 
іі'.'Іі послі перваго нокоса трави. 
Уже лотасиссл сінокос, а недавно ою 
ми і сіно косили,—тим, мабуть, що 
дощи йшли літом. Сл. Мартовая, 
Х;.дV., Волч. у. М. Лободовскій. і 

Запагубити, погубить, сгубить. 
Десять карбованців дурнісенько запа- 
губив. Нечуй-Левіцький, Повісті, 
Київ, 1914, IX, 81. 

Западбння, ння, понижете, углуб- 
леніе. С. Липцн, Харьк. у. 

Западина, ни, часть желізной 
задвижки дверей. С. Житомирі., 
Новоград-Вол. у. 

Западлючитися, еділатьея нед- 
лнмь, разстервиться. Була колись 
хороша дівка і служила панам добре, 
а тепер замдлючилась. Батуринь, 
Черниг. г. 

Западнйй колодязь, колодязь безь 
водн.иаполовнну засипаний землею. 
А вона, тая от~ра, як добігла до за¬ 
паднею колодязя, та й давай у нею 
скакати. С. Фаліевка, Хс-рс. у. 

Запал, лу, порча хліба на корні 
оте дійствія жаркого солнца. 
Хліба дуже хорошії були, та запал 
пошкодив. С. Покрог.екое, Екат. і., 
Алекс. у. 

Запалчиве, наріч., пламенно, го¬ 
ряче, страстно. Такт, сурово н за¬ 
палчиве будете, судити, же н еди- 
нои мінути не позволите на по¬ 
куту. Радивиловскій, Вінець Хри¬ 
стові», Кісвь, 1688, 416. 

Запальнйй жолобок, нб, або різ- 
чачбк, кб, углубленіе у лошади, 
страдающей запаломь, обново н.ч- 
ходящееся сразу за ребрами, о воло 
„пахви", подплечья, или подмишкн. 
Корольов, Ветеринарні поради, Спб, 
1908, IV, 32. 

Запбльщик, ка, запалитись, ра- 
бочій вь шахті, подяшгающій дк- 
намитомь твердне слон утля. Оті, 
що коло до намиту ходять,— їх за 
пильщиками звуть. Загірна, Під 
землею, Спб, 1905, 44. 

Запблюючий, зажпгательїшіі. Сон¬ 
це палить ніби-то кріз запалююче 
скло. Сірий, Нелло та Патраш, 
Київ, 191.9, 48. 
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ЗиПамятале, Нар., безумно, без- 
газсудно, нзступленно, буйно. Кто 
з вас заятренья і кроворозлитіа 
христіанского прагнучій запамя- 
тале в злий способ приходити схо- 
чет, би намній не злякаєтся, кгди ж 
ми, гетман, боронитися можем. 
Зварницкій, Источн. для ист. зап. 
коз., І, 524. 

Запаморочиння, ння, забвеніе, по- 
теря сознанія. На нею спало якесь 
то запаморочиння: навіть забув, як 
ею й звуть. С. Володарка, Кіев. г., 
Звениг. у. 

Запантбритися, зайтись отт> зло¬ 
сти (?). Вона дуже запон тору.: а сь. 
Г. Бердянскь, Тавр. г. 

Запанщ&нити, закріпостить; за- 
панщанити людей, закріпостить лю¬ 
дей. І. Нечуй-Левіцький, Грам, 
укр. яз., 1914, І, ЗО. 

Запарубкувати, вмісті начать 
вести холостую жизнь. Ми вдвох з 
нимзапарубкували. Плющ, 1912, II, 76. 

Запарусйти, забрать „кватерки", 
т. е. пролети вть крнльяхь вітря- 
ной мельници, тонкими дощечками 
для бельшей задержки вітра на 
кршгьяхь и огь того для боліє 
сильной работн вітряка. X. Кон- 
суловка, Херсон, у. 

Запаси, сів, складки на внмени 
у корови. Село, 1910, № 6, 7. 

Запасник, на, подвижника. Сло- 
варь книж. малорус. річи XVII в., 
Кіевь, 1688, 122. і 

Запацеритися. заначкаться, зама- ! 
раться. Ну, й запацерився ти, хлопче, 
як порося! Оть слова „паця“—поро- і 
сенок-ь. Сл. Мартовая, Харьков. г., ! 
Волч. у. М. Лободовскій. І 

Запашистий, душистнй. Там у [ 
нею, у садку, росте черемха пишна І 
та запашиста. Сл. Старо-Салтовь, і 
Харьк. г., Волч. у. і 

Запевненність, ти, увіренность. і 
В словах юнака чулась якась сила, за¬ 
певненність. Васьківский, Самотній, 
Київ, 1910—1913, 16. 

Запевнення, ння, увіреніе. 
Український Науков. збірн., М-, 
1916, II, 34. 

Запек, запецек, збпечон, зі- 
пік, на, тоже тенолок, запечені». С. 
Цвітоха, Волнн. г., Засл. у., д. 
Мала-Дубровида, Холм. г., Біл. у. 
Галиція, С. Крупицн, Волнн. губ., 
Оетр. у. Иногда „запек" тоже, что 
„примурок", „привалок", т. е. кир- 
пичная, глинянная сь доской на¬ 
верху, деревинная скамейка, при- 
страиваемая кь печи или грубкі 
сь передней или задней сторони. 
С. Заболотне, Ковен. у. 

Запбрежуватиея, боліть раз- 
стройствомь желудка (о пчолахь). 
Бува так, що вона (бжола) не зможе 
затримати колу до вплету (після 
зіми, до весни), а каляє ним у лій, 
щільники, одна друїу,—запержуетця, 
як кажуть пасічники. Немоловський, 
Бжільництво, СПБ, 1904, 38. 

Запербчення, ння, переченье 
противорічіе. Кримський, Повістки 
і ескізи, Коломия і Львів, 1895, 5. 

Заперечна, ки, возраженіе. І. Не¬ 
чуй-Левіцький, Грам. укр. язика, 
1914, І, 9. 

Заперечний, отрицательннй 
(граммат. терминь). Книгарь, Київ, 
1917, І, 8. 

Заперечувати, возражать. Заки¬ 
дати проти чого в розмові, за щось 
комусь перечити. І. Нечуй-Левіць¬ 
кий, Грам. укр. яз., 1914, І, 9. 

Запержіння, ння, разстсокство 
желудка у нчслн „різачка" (погос). 
Немоловський, Бжільництво, СПБ, 
1904, 38. 

Заперини, рин, тоже, что „за¬ 
сторонок, засторонка, сторонка". 
См. слова „залички" п „сторинка". 
С. Туровь, Минск. г., Моз:'р. у. 

Запертя, тя, запертое, закрнтос, 
тайное поміщеніе. Ми не обирали 
вас на уряд, на який ваша ми- 
лость возведени зостались йод 
мушкетами московскими внутрь 
города Глухова, якових в запертю 
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прл лгщу сто дарского величества, 
а не в полю и не черев волное по 
правам воіісковим избранн. Звар- 
ішцкій, Источ. для ист. зап. коз., 
І, Ю24. 

Запесйголовіти. «здолаться по- 
добншгь псу. Він не вмивався, не 
стригся, не голився, чисто тобі запе- 
птловів. М. Петриковка, Екат. г., 
Новом. у. 

Залетлюрити, тоже, что „залежить 
за галету ХТ)", звонко випить. С. 
Потоки, Полт. г., Кременч. у. 

З а п е ч н е, ного, см. слово 
„запличкп". 

Запивана, ки, любящій пьянство- 
ватг. Олсхеір і гарний чоловій, та 
зони вика з его великий: те горілку 
днів пьять підсніль. Сл. Мартовая, 
Харк, г., Волч. у. М. Лободовскій. 

Запизйти, запити, запивать, за- 
иіть. Ой рано, рано кури запили, ой 
<)ай Боже, а ще раніше Іванко устав. 
Колядка. С. Солнцевка, Харьк. у. 
Такая же колядка, записанная на 
Волнни. Ой, рано, рано кури запили, 
святий вечорі А ще напраній Хве- 
дорко устав. Кіевская Старина, 
1903, январь, 164, 115. 

Зачильгучувати, забивать, пор- 
тить Бороті та сохи усі позапиль- 
гучувані. С. Красний Куть, Екат. 
губ., Верхи, у. 

Запинатель, ля, преграждаюгцій, 
защііщающій, укрнвающій. Ради- 
виловскііі, Вінець» Христовь, Кіевт, 
1688, 512. 

Запинати, побіждать вт> уче- 
ком’ь спорі; запинатися, вести 
учення спорт», дпспутировать. Той 
добре знає, а наш ще краще; той на¬ 
шому доводе те, а наш тому те. Ну 
та наш таки запнув. С. Липцьт, 
Харьк. у. 

Запиндрачити, засунуть, вложить. 
Оце так затндрячив! Тут треба 
тр'ех чоловік, щоб витягти її із де¬ 
рева.! С. Солнцевка, Харьк. у. 

Запиратися, отказнваться, не 
признаваться, умалчивать. Сло- 
варь книж. малор. річи ХУІІ в., 
Кіевт», 1889, 27. 

Запйі ування, ння, записнваніе, 
Любавскій, Лптовско-русск. сеймі», 
М., 1901, прилож., 79. 

ЗЙПИТ, ту, спрось; Запит на 
крам (в торговлі). І. Нечуй-Левіць- 
кий. Грам., укр. яз., 1914, І, 69. 

Запйтливо, нар., вопрошзя. Бир- 
па дрібненьким підтюпцем підбіг до 
ею і щось запитливо прошоиотів до 
сю. Засів, 1912, № 13, стр. 126. 

Залйтуватися, пробовать, пи¬ 
таться что лнбо еділать. А ну чи 
дожену я его?—І вже! 1 не запи¬ 
туйся: не доженеш. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у. М. Лободовскій. 

Запашний, заважішчавшій, важ- 
ннй, надменннй, загорілий. Той 
огледів госпгей: не запишні були—вид 
палений, потріскані руни, свити— 
рямьв на плечах в латках, но тор¬ 
бині на спинах зігнутих. Старнць- 
кий. Поезії, Київ, І-908, 218. 

Зепівнічний, пополуночшй. Тамт- 
же, 326. 

Запідозріння, ння, заподозрініе. 
Обгявляю тебе увільненою від запідоі- 
ріння! Самійленко, ЛНВ, Київ, 1917, 
І, 84. 
Запізно, нар., поздно. Бона все 
кинула і прийшла сюди, щоб не було 
запізню. Шлях, М., 1917, IV, 29. Аїй 
можем втеряти зручний час і після, 
того хоч би чи спамягпальс:, але 
воке буде запізно. Ванькевпч, Про¬ 
повіді, Проскурів, 1917, 8. 

Запір, ру, залові водьт вь ве- 
сеннее, или дождливое время В'Ь 
каком'ь либо углубленіп безт, ьн- 
хода ея изт» нея. С. Повнії Кода дь, 
Екатер. у. 

Ззпірвати, захватитЬ; з а н я т ь. 
Великі польські пани хапали землі, 
де тільки запірвали, однімали силою 
поля й огородгі од людей. Ночуй Ле- 
віцький, Повісті, 1914, IX, 153’ 
160. 
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Запішвити, сшить „пішвою*. См. 
слово „пішва“ ві> Словарі Грин- 
ченка. Сл. Мартовая, Харьк. губ., 
Волч. у., М. Лободовскій. 

Запіяка, ки, випивака. То був 
великий запіяка. Нехай царствує на 
тім світі. С. Соляцевка, Харьк. у. 

Запіяти, запіть. Кукуріку-у! за- 
піяв когут. Етнограф. Збірник, 
Львів, 1912, 356. 

Заплавнйй, заливной. Заплавні 
луки. Заливнне луга. М. Котовка, 
Екат. г., Новом. у. 

Заплавущити, ударить, зачхать 
ПО уху. Він іго як заплавущить, 
то той так стовбура і став серед 
дороги. Д. Бодаковка, Полт. губ., 
Мирг. у. 

Заплачений, ния, плата, возна- 
гражденіе. Козаки потребують 
килко согь золотнхт. грошей на за- 
плаченье майстерам'ь. Зварницкій, 
Исюч. для ист. зап. коз., 1903, І, 
776, 804. Тоже ві. Літописи Само- 
видца, Кіевг, 1876, 383. 

Запл&чка, ки, пісня по умер- 
шему, жени по мужу, дочери по 
отцу, матери по енну, взятому ві> 
солдати, жевн по мужу, взятому 
вь солдати. С. Давидові. городокг, 
Минск. г., Мознр. у. Похоронное 
причитанье. Зтнограф. Обозрініе, 
1898, XXXIX, 151. 

ЗаплІт, плбту, плетень. Но заплітам 
повитикались скрізь високі рооки. С. 
Володарка, Кіевск. г., Звениг. у. 

Заплут, та, что-либо заплу- 
танное. Уме на вгороді як розрісся 
густий глисник, та такий заплут, і 
такий заплут, що й собака крізь нею 
не пролізе. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у. М. Лободовскій. 

Запобіглйвий, заискивающій, 
ищущій, стремящійся. Запобігливий 
до почестей сего світа (літописное). 
На его синюватих, голодних губах 
грає запобіглива і в той же час ви¬ 
бачлива усмішка старого ідейною 
інтеллігента. Винниченко, ЛНВ, 
Київ, 1917, І, 22. 

Запобіглйвість, ти, завскиванье, 
предупредительность. Огиду викли¬ 
кала его запобігливість, улесливість і 
боязька розтерянність. Винниченко, 

! Твори, 1915, IX, 119; Дзвін, 1913, 
VII—УІІГ, 56. 

Запобігливо, наріч., предупреди- 
тельно. Маяк, 1914, Мв 14, 9. 

Запобігучий, предупредительннй» 
льстивнй. Д. Бодаковка, Полт. г.. 
Мирг. у. 

Запобіжний, предохранительннй. 
Вікул, Рос.-У країн. Словарь, Гадяч, 
1918, 26. 

Заповзйтець, ця, предпринвма- 
тель. І. Нечуй-Левіцький, Грам, 
укр. яз., 1914, І, 54. 

Заповзятися, предпршшмать; за- 
повзятись щось робить. І. Нечуй- 
Левіцький, тамі. же, 54. 

Заповзятливий, предпріимчивнй. 
Заповзятливий що візьме в свої руки, 
або задумає, то з усего буде користь. 
Кіевск. г., Васил. у. 

Заповіднйй лист, листі., отерочн- 
вающій частішм'ь лицам'ь явку на 
суді, по уважательннм’ь причи¬ 
нам!.. Любавскій, Литовско-русскій 
сейм'ь, М., 1901, 386. 

Заповіщйти, заповістйти, сооб- 
щить о чемг-нибудь, сообщеніе по¬ 
слать. І. Нечуй-Левіцький, Грам, 
укр. яз. 67. 

Заповіщення, ння, сообщеніе о 
чемі. лнбо. Там'Ь же, 67. 

Заповнення, ння, заполненіе. Ра- 
дивиловскій, Вінець Христові., 
Кіеві., 1688, 367; Різниченко, На 
руїнах минулої слави Бату рине, 
Київ, 1915, 6. 

Запозирлйвий, любящііі гематри- 
ваться. У думках він був запозирли- 
вий у далечину. Рідний Край, 1909, 
№ 47, 7. 

Запокйнути, забросить. Наша око¬ 
лиця, голубе мій, була гподі не така 
мертва та запокинута. Молода Ук¬ 
раїна, 1909, .\! 7, 14. 
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Заполе, ля. 1) Большая „стодола" , 
иміеть токь по средині, два „за- і 
поля", или „засіки" по обійме і 
еторонамь тока. Д. Городянка, Мо- і 
гпл. у., близь Шклова. См. слова , 
„залички" и „сторонка". 2) При | 
игрй вь мячь одна изь партій і 
стоить вь „городі", другая ухо- ! 
дать вь „заполе". Харьковскій | 
Сборпикь, 1895, IX, 340. І 

Заполля, лля, заполье. Доставля- і 
ли вь Кіевь на торгь хлібь сь 
такт, назнваемаго Заполья, мозкеть 
Снть, изь-за Двкихь полей. Вер- 
зиловь, Очеркн торговли Южной 
русп, ЧерИЕГОЕЬ, 1898, 46. 

Ззпомбгаїися, успйвать, преус- 
нйвать. Словар:- книж. малор. рйчи 
XVII Р., КІОВЬ, 1889, 27. 

З&пєглорона, ки, головокруягеніе. і 
Желехоїскій, Малорусско-німецкій ! 
елзварч, Л., 1886, І. | 

Запопадливий, жодний кт> захва¬ 
ту чужої о добра. Андрій запопадли¬ 
вий, ласий па чужинку. Сл. Марто- 
вая, ларьков. г., Волч. у. М. Лобо- 
довскій. 

Запоабдлкво, нар., страстно, рев- 
ностно. Він почав закликати сю до 
своє і за.' однеєя мірковати і запопад¬ 
ливо бра.- иея до тою. щоб запомогти 
землякові вийти на добру стежку. 
Колиський, Оповідання про Т. Шев¬ 
ченка, Оііб., 1901, 13. 

Запорожці, ців, стоящіо за иоро- 
гомь хати, вь ейняхь, во время 
х-вадебнаго ппра. Дружко рйжегь 
коровай, куски котораго кладеть 
па тарелку и нодаеть молодому и 
молодої;, свату и свахй, крестннмь, 
всімь годствеиникзмь, старостамь, 
ов&шкамь. евитилкй и „запорож¬ 
цям", т. е. чужими, пришс-дщимь 
поемотрйть на сводьбу и стоящішь 
за порогомь, вь ейняхь. Харьков¬ 
скій Сборпикь, 1894, VIII, 225. За 
пооогамгг залі стояв натовп „запорож¬ 
ців",— нетанцюючих паничів, церков- 
нм.г учителів, двох молодих Фіялков- 
ських та батюшок (на балу у старого 
батюшки). Степ, Одеса, 1916, 96. ■ 

Запорбшина, ни, запорбшинна, ии, 
пилинка, попавшая вь глазь. Харь¬ 
ковскій Сборникь, 1895, IX, 239. 

Запорука, ки, ручательство, по¬ 
рука. Це гпака запорука щаетливого 
життя, що прогни неї не в діє ніхто 
нічого. Кіевск. г., Чигир, у., Україн. 
етнограф. Збірник, Київ, 1914, І, 33. 
Це добра запорука. Маяк, 1913,1, 16. 

Запосміхатися, начать сміяться. 
Враз усе запосміхалось, зажгіло і за¬ 
блищало (весною). Дзвін, 1913, V, 312. 

Запотйти, покрапать, бросить 
потомь. Добре чола запотити треба 
тему, кто хочеть прійти до кебе. 
Ради виловскій, Вйнець Христовь, 
Кіевь, 1688, 376. 

Запотрббно, нарйч., необходвмо, 
потребно. Лйтопись Екатерпнослав. 
дчсьоп арх. комиссіи, 1908, IV, 67. 
Ззаряицкій, Источн. для иет. зап. 
коз., II, 1162. 

Заправило, ла, заправило. Цеу нае 
саме заправило, огпой Гргщьно Мете- 
лепко. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Заправляти, дйлать безвредннмь 
нротивь порчи. Знахур заправляє 
корову супроти відьми: дає корові 
чогось їсти з хлібом, якоїсь трави, а 
у правому розі провертить дірочку і 
туди щось устромить, забье кріпгсо.. 
С. Плоскеє, Черниг. г., Ніжин, у. 
Малинка, Сб’рішкь матері?.лсвь, 
Черпиговь, 1902, 269. 

Заправший, нар., вт> самомь ділі. 
Буцім-гпо і заправгкгш своє трудове 
везе (а воно чуже, крадене). В. Ф. 
Тищенко, Заброди на Дніпрі коло 
г. Херсона (Рукописи 1860 годовь). 

Запряжній, настоящій. Нехвороща 
тоді саме строїлась і у їй гуже за- 
прежне (паппоящее) гіачальсгпво про¬ 
зкисало. Ив. Манжура, Екатерино- 
елавскій юбилеіш. лист., 1887, 12. 

Запризвати, призвать. Казалисмо 
перед себе запрнзвать обі сторони, 
поводовую і жалобную, на усправед- 
ливене. Любецкій архивь гр. Мило- 
радовича, Кіевь, 1898, І, 247. 
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Заприк&зувати, прпчвтнвать по 
покойннку. (?к (як) пройдуть на 
цвінтар, то иіе тут трохи запри- 
казут, а часом лиш ойкають та 
юлосно плачут. Етноі'рафич. Збірн., 
Львів, 1912, 290. 

Заприязнитися, вступить ве прі- 
язненння отношенія, зздружить, 
подружить. Дивна річ, як то лю¬ 
дина й собака можуть заприязнитись 
і ніколи не кидати гпдваргшіа в біді. 
Молода Україна, 1910, № 2, 9. 
Віл, собака та гуси заприязнились і 
пішли геть од хазяїна до лісу шукати 
собі кращого життя. С. Сідлиске, 
Холм. г., Замост. у. 

Запробувати, поиробогать. Той 
чоловік каже: „пуйду я, запробую“ 
(лічити хвору панну). Д. Мал. Дуб- 
ровица, Холм. г., Більск. у. 

Запровбження, ння, препровожде- 
ніе, доставка. Запроваженпя хлібнгіх 
загіаеов для Таванского города. Звар- 
ницкій, Источн. для ист. зап. ксз., 
І, 622. 

Запродажа, жи, або застава, ви> 
иродажа вт> чужой родь двух'ь 
третей „отчинн" пли „близости", 
которая до пори до времени носила 
характере времеш-шй и могла бнть 
викуплена кровними п близкими 
преимущсственно преде чужерод- 
цами; не будучи ве состояніи ку¬ 
пить или викупить зтп дві трети, 
провнне и ближіе теряли на нихе 
право. Любавскіп, Областное дале¬ 
ніє... М., 1893, 741. 

Запромінйтися, переміниться. 
Він несгюд вано весь запроміпився іі, 
бачучн тепер мене, шопотом прого¬ 
ворив: от зробимо справу. Ванни- 
ченко, Твори, М., 1915, IX, 117. 

Запроста, нар., запросто., просто. 
Е, колись запроста жгілось: хатгі 
робили і де хто попав. С. Аули, 
Екатер. у. Новицкій, Малороссій- 
ская и запорожская старина, Алек- 
сандровскь, 1907, 24. 

Запрехйльний, проситечьнпй. За- 
прохальнгій лист Оо авторів, видав¬ 
ців, накладців і властників драма¬ 
тичних творів. Рідний Край, 1912, 
№ 11, 22. 

Збпряг, гу, запряжка, упряжка. 
Заразливий і гній з-під а:ворої скоти¬ 
ни, і запряг—оброть, шлея, ярмо. 
М. Левіцький, Сібірська язва. Київ, 
1901, 13. 

Запрягайник, ка, запрягольщике. 
Ярема за гірягайнгігсгі и-падає на перше 
число травня; тоді швидке запрягай 
коней гпа їдь у поле. Бату рипе, 
Черниг. г. 

Збпусн, ка, большал прорубь во 
льду на рікі, в'ь котирую оиу- 
скаюте неводе се самаго начала 
ловли рнбн, подо льдоме. Сл Мир¬ 
товая, Харьк. г , Волч. у. М Лоб >- 
довскій. 

Запускати сонце, діючая про¬ 
каза, которую проДілнватотт» маль- 
чики-пастушки между собою, „щоб 
скорійше зайшло сонце". Грицько? 
— А що? Хочеш, зробити так, гцоб 
скорійше зайшло сонце гпа швидче 
нам йтгь додому?—Зроби' Мальчике 
копаеть вт> землі „кабицю", нзе 
нея в'ь бокт> проділнваете днрочку 
и заставляєте товариша смотріть 
ве ту днрочку, и когда недогад¬ 
ливий товариші» наклоиптея ке 
землі и просунете ве днрочку го¬ 
лову, проказникь ве зго время 
заснпаеіе пнлью ему глаза. „Г'то 
швидко зайшло сонце". Мнроиоліе, 
Курск. г.. Суджан. у. 

Зшусннб. або зарубана тонн, мі¬ 
сто, внрубленное во льду ріки, 
куда запускають поде ледь неводе. 
С. Фаліевка, Херсон, у. 

Запуститися, пуститься, Оро¬ 
ситься ве путь. Тепер зимні ч час 
приходит, а (ми) в такую зепуети- 
лисмося дорогу, а зегола—пі в чом, 
бо за килка місяцей не давано 
нам еще и едной копійки. Звар- 
ницкій, Источн. для ист. зап. коз,. 
І, 955, 961. 
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З&пустна неділя, неділя, предше- 
ствующая посту гли масляниці. 
Літопись Самовидця, Кіевт., 1878, 
383. 

Запчхйкати, издавать звуки: | 
„ПЧХ“. Вона дістала з печі чималий \ 
горщик і почала ножем сколупувати і 
глину, а коли зняла шмату і скинула ! 
покришку, гпо аж заггчхикала. Рід- і 
ний Край, 1913, № 1, 20. 

З&ра, ри (?). Женихт. подходитт. 
кгь саням'ь, берет’ь не вісту за 
„зару" и вводить вт> хату своихт. 
роди7 єлей. Харьковскій Сборникт», 
1895, IX, 494. 

Заряаісенько, нар., уменьш. оть 
слова „зараз", сейчаеь, пемедлеішо. 
КрЕМськпй, Повістки і ескізи, Ко- , 
ломия і Львів, 1895, 8. 

Заразливе, нар., заразительно. 
Рйдпвдловскш, Вінецт. Христовт., 
Кіевт, 1688, 324. 

Заранній, преждевременішй, 
слишкиїіть ранній. Вехибно за неї 
(родину) стоять Оо затну, хоч би 
довелося в заранню могилу зложгігпи 
юнацьку, надломану силу. Стариць- 
КіШ, Псезії, Київ, 1908, 25. 

Зарахуватися, поддержаться, но- 
уочь самому себі. Зароблю гроти у 
папа та трошки заратуюсь, то ще 
може поживу. М. Петриковка, Екат. 
губ., ІІовом. у. 

Заремтухйти, см. слово „ремту- 
хатн“. 

Зарепотіти, зарипіть, захри¬ 
піть. Щось неначе в горлі зарепогпіло 
у неї (у хворої) і не чуть. А. Тес- 
ленко, З книги життя, Київ, 1912, 
120. 

Заретйтися, заортачиться, стоять 
на своемт». Заре.пились на,«і косарі 
у Голодівці: перед пороном стали і 
■нікого не пускають гюггеред себе на 
■порон... Зарегпились коні гіга й не хо- 
тять ити супроти гори. Сл. Марто- 
вая, Харьк. г., Волч. у. М. Лобо- 
довскій. 

Зарешетйти, закрить рішоточ- 
кою,—металическою, или деревин¬ 
ною. Вічка в вуликів можна зареше- 
гпити, щоб мишва не гнкодила. Ка- 
лендарь „Час", 1914 р. листопад, 1. 

Заривайло, ла, подстрекатель, 
тот’ь, кто начинаетт> драну ьо время 
кулачвнхт. боевт., подзадараваегь 
кт> бою. Батуринт., Черниг. г. 

Зйрис, су, контуре. Дубняк, 
Російсько-Україн, словничок, Кобе¬ 
ляки, 1917, 16. 

Зарівняй, ровнвй, сравняннй, 
внровняннй. Кубань. 

Зарізання, ння, закланье, заріза- 
нье. Словарь книж. малор. річи 
ХУІІ в., Кіевт., 1889, 27. 

Заробитися, черезчурт. много ра- 
ботать. Що ваш чоловік так схуд?— 
Дуже заробився, через те і схуд. Ро¬ 
бо о пі гпакого, що й не обкидаєшся. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Заробітно, нар., можно хорошо 
заработать, заработяо. Там, у тій 
Донщині, дуже заробітно і землі ба¬ 
гато, а робочої сили мало. Д, Бого- 
дар'ь, Екатер. г. Алекс. у. 

Заробков&ння, ння, зарабатнваніе. 
0. Тростянець, Снят. пов., Етно¬ 
графічний Збірник, Львов, 1912, 25. 

Заробляння, ння, зарабатнваніе. 
Радпвиловскій, Вінецт. Христовт., 
Кіевт., 1688, 240. 

Зарог, гу, місто находящееся за 
рогомгь, за мнсомт.. Де ж вонисмни- 
лисьі - Отам, понгіжче порога, у зарозі. 
С. Вовнига, Екатер у. 

Зароганити, захватить за рога. 
Зароіанив корову тай повів у ярма¬ 
рок... Оце і Василя Строменка теж 
зарогапили та погнали на войну. 
С. Солокое, Екатер. у. 

Зарозумілий, внсокоумннй. С. Во¬ 
лодарка, Кіевск. г., Звен. у. 

Зароетень, ня, місто зароешее 
кустарникомт.. Там такі заростні, 
що й вовк не продеретця крізь них• 
Д. Богодарт», Екатер. г., Алекс. у. 
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Зарочча, чча, доходь, внгода. Ну, 
як же вам на цій новій посаді жи- 
ветця?—Великого зарочча не має, а 
все таки живу, не горюю, Екатер. г., 
Маріуп. у. 

Зарубана, або запускні тонн, ні, 
внрубленное во льду ріки місто, 
куда запускають подь ледь не- 
водь. С. Фаліевка, Херс. у. 

Зарубіжний, находящійся за ру- 
бежомь, за гранью. Зварницкій, 
Источ. для ист. зап. коз., 1903,1,940. 

Зарука, ки, см. слово заклад. 

Заруківниці, ниць, зарукавницн. 
У нашої коровайниці золотії зарукав- 
ниці, не шкода ж їй дати коровай 
загибати. Д. Хорось, Минской губ., 
Мознр. у. 

Зарукйвчин, ка, зарукавчикь. 
Таня була молода... її зарукавчик і 
узуття були самі звичайні. О. Пчілка, 
Оповідання,І, Київ, 1907, 34. 

Заручальний, обручальний. Я 
зняв з гіальця заручальний перстень. 
Рідний Край, 1910, № 7, 29. 

Заручини, чин, свадебннй сго- 
ворь. См. слово „змовини". 

Заручний лист, листь, гаранти- 
рующій имущественную и личную 
безопасность со сторони против¬ 
ника до суда и послі сула, подь 
„закладомь" на господаря извіст- 
ной суммн, которая должна бнла 
внплачиваться лицомь, нарушив- 
шимь заруку. Любавскій, Литовско- 
Русскій сеймь, М., 1901, 386. 

Зарядушка, ки, зарядь. Ой годі 
тобі, Нечаєнку, пити та гулягпи, бери 
пушки й зарядушки гпа йди ляха во¬ 
ювати. Островський, Данило Не- 
чай, Харьків, 1914, 75. 

Зарядчик, на, управитель, заві- 
днвающій, М. Грушевський, Про¬ 
мінь, 1917, № 1—2, стр. 17. 

Засадйти, установить, опреді- 
лить. Засадити нові суди, опреді- 
лить порядокь избранія новнхь 
судовь, намітпт; пункти ихь сессій 

и містонахожденія судебннхь 
книгь. Любавскій, Литовско-Русскій 
сеймь, М., 1901, 679. 

Засідка, ки, засіданіе вьукріп- 
ленномь, или вообще какомь-лнбо 
удобномь місті во время борьбн 
сь непріятелемь. Величко, Літо- 
пись, Кіевь, 1864, ІУ, 270. 

Зас&ження, ння, основаніе, учре- 
жденіе, изданіе, установленіе су¬ 
довь. Любавскій, ЛптовекоРус- 
скій сеймь, М., 1901, приміч, 
135, 138. 

Засажка, ни, засада. Зь засажки 
внпадаеть единь. ліотрь на того 
человіка и, смертельно его зра¬ 
нивши, убиваеть. Люди чинять на 
него (феникса) рознне засажки, 
якби его, могли уловити. Радпвплов- 
скій, Вінець Христовь, 1088, 250, 
489. 

Засверділити, засверлпгь. Один 
гпобі язика довгого висолопигпь і засвер- 
делить собі пальцями що чи (чорт). 
Складка, Харьковь, 1887, 96. 

Засвидйти, ударить, заіхагь. 
Він его як засвидив по уху, що аж 
земля гунула! С. Капуливка, Екат. 
уізда. 

Засвінт&ти, бризнуть, политься 
струей. Я вдрав попа кулаком, аж 
засвіткав молоком! Сперанскій, Юж- 
но-русская пісня, Кіевь, 1904, 54. 

Засвоювання, ння, усвоевіе. Ві- 
кул, Російсько-украін. Словарь, 
Гадяч, 1918, 37. 

Засиділий, крестьянинь, засидів¬ 
шійся, долго прожившій на одномь 
місті, на одной землі (свнше 
десяти літь). Любавскій, Облзст- 
ное діленіе..., М. 1893, 720., 

Засйжувати вечера, начппать ра- 
ботать по вечерамь при огні. Харь- 
ковскій Сборникь, 1894, VIII, 116. 

Зісип, пу, то, чімь засипають 
горщокь сь кипящею водою для 
кушанья. Кипить кипа без засгта. 
Мчдода Україна, 1511, о, ЗО. 
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Засититися, загускнуть. Та цім 
чорнилом уже й писати иемооюна, 
бо воно так заситилось, що ним мож¬ 
на тільки мазати, а не писати. 
М. Котовка, Екатер. г., Новом. у. 

Засібність, ти, зажоточность. 
С. Фаліевка, Херс. у. 

Засібок, на, або прохідка, ки, не- 
разрізанная, цільная средина спин¬ 
ки свити, боліє или мені© узкая 
вт> зависимоети отт> „вусів". Укра- 
инскій народь, Петрограда, 1916, 
ІГ, 664, 584. 

Засівна, засіві.. Яка засівка, та¬ 
кий і врожай: густа засівка, густим 
і врожай, рідка засівка, рідкий і вро¬ 
жай. С. Оотаповка, Полт. г., Мирг. у. 

З&сід, ду, будка, сділанная изі. 
комнша при рікі, изі> которой 
стріляють дшснх'ь утокт. Сл. Мар- 
товая, Харьк. г., Волч. у. М. Лобо¬ 
довою й. 

Засіданий дом, домі. заеідашя, 
сенаті,. Ой під городом, під Елиса- 
ветом, мною горлиць та зліталось, 
в Москві, в городі, в засіданом домі, 
сенатори собирались. Зварницкій, 
Малороссійскія народння пісни, 
Екатеринославі), 1906, 624. 

З&сіжка, ки, засада. Зварницкій, 
Источи, для ист. зап. коз., І, 12. 

Засіка, ки, засічка (у лошади). 
Харьковскій Сборникі,, 1895, IX, ЗОЇ. 

Засікйн, на, рана на ногі лоша¬ 
ди отть засічки. Екатер. г. 

Засікати, ділать засіку. Кобнль- 
ники еами призналися вт> тому, 
ШК1> тую дорогу ЗІ) НИМИ ПОСПОЛТ) 

засікивали. Любавскій, Областное 
діленіс..., М., 1893, 867. 

Засічем, на, тоже, что ометник, 
половник, мякинник, т. е. сарай 
для храненія „полови" или мякинн. 
С. Крупеці>, Волнн. г., Острож, у. 

Засічка, ки, засічка, болізнь у 
лошяди. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Заскаженіти, сбіситься. Як за- 
скаженів (худоба), то її треба вби¬ 
вать. „Село", 1910, № 44, стр. 8. 

Засказ&ти, сказать. Ручки не по¬ 
дам, правди не скажу, поки з тобою 
ручек не звяжу. Як ізвяжуть рука 
з рукою, заскажу правду перед тобою. 
М. Шепетовка, Волнн. г., Засл. у., 
оті, сліпца Павла Матвієва. 

Заскйлювати, закривать глаза, 
зажмуривать. Чого ви огсо заскалюєте? 
С. Чаплинка, Екатер. г., Новом. у. 

Заскамйнка, ки, задирка на де¬ 
реві во время стругання. Бату- 
ринг, Черниг. г., Конот. у. 

Заскамйтиея, задраться во время 
стругання дерева. Погана дошка: 
тільки почнеш її стругать, а вона 
тобі зразу заскамилася. Там'Ь же. 

З&склеп, пу, коконі.. Дубняк, 
Рос.-україн. Словничок, Кобеляки, 
1917, 16. 

Заскобелйти. 1) Внругаться кру¬ 
то, звонко, загнуть. X. Онацькій, 
Іїолт. г., Мирг. у. 2) Заслать, от- 
править. Після того, як Клямко убив 
Аптимопа, его заскобелили аж у Сгбірь. 
Д. Богодарі), Екатер. г, Алекс. у. 

Заскориніти, затвердіть, покрить¬ 
ся корой, ©становиться ві> развитіи, 
В1> рості, загрубіть. Захирів город, 
зубожіли меіиканці-городяне, заекори- 
иіло та здрібніло життя. Ростовцев, 
Давно минуле нашого півдня, Пет¬ 
роград, 1916, 40. 

Засл&бий, заболівшій. Він дома, 
та тільки лежить заслабий. С. Оста- 
повка, Полт. г„ Мирг. у. Серце в мене 
заслабеньке. Старицький, Поезії, 
Київ, 1908, 133. 

Засліздтіти, покриться мокротою. 
А що можна ходити по вулиці?—Ні, 
погано ходити: дуже заслізатіло. 
Батуридь, Черниг. г. 

Заслінка, ки, грудочеревна заслінка, 
грудобрюшная преграда, діафрагма. 
Лункевич, Життя людського тіла, 
Петроград, 1915, 18. 

Заслінки, нон, ставни для окон-ь 
внутри хати, такі) назнваемня вть 

. отличіеоть „зйставнів", наружннхть 
ставень. Ві> томі, и другому слу- 
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чаі створки ставень вращаготся 
или на желізнихч. петлях'ь или 
на бігунах. Вт> стіні для з&слінки 
сділанг внрізть, вть которомт> она 
остается днемч,, а для передвиясе- 
нія ея вдоль стіни, вт> зтой ио- 
слідней внрізиваются соотвітству- 
ющіе пази. С. Немовичи, Волин. г., 
Ровсн. у. 

Засліплення, ння, засліпленіе, 
осліпленіе. Вона неначе ходе в яко¬ 
му засліпленні од нею: нічого не баче, 
що він виробляє. М. Котовка, Екат. г., 
Новом. у. Также: Радивиловскій, 
Вінець Христовг, Кіев-ь, 1688, 385. 
Оргія людської ненависти й засліп¬ 
лення. М. Гру шевський, Промінь, 
1917, № 1—2, стр. 16. 

Заслугбвання, ння, заслуживаніе, 
заслуга. Лапію, Великое кпяжество 
Литовское, Спб, 1901, І, 529. 

Заслугов&ти, заслужить. Заслу- 
гувати на добрую похвалу. Звар- 
ницкій, Источн. для ист. зап. коз., 
Г, 299. 

Засмаглий, покритий налбтом’ь 
оть жаждн. Бігають червоні, роз¬ 
христані люде, з сірими, облупленни- 
ми обличчами і з засмаглими губами. 
Маяк, 1913, № 39, 5. 

Засмбльсьний, бідовий, видавшій 
види. Отой Тихон, то хлопець за- 
смальський. С. Солнцевка, Харьк. у. 

З&смики, ків, скудния поросли. 
Та який там ліс! от собі засмики, са¬ 
мий хворост росте. Кіев. г. 0. Пчілка. 

Засмотряти, засматривать, смот- 
ріть, заглядивать. Плавай, багагпий, 
в пеклі широко, засмотряй, багатий, 
в гору високо. Сперанскій, Южно- 
Русская пісня, Кіевг, 1904, 35. 

Заснітйтися, заплесневіть, натя- 
нуть сверху шкурку. Сгрівець за- 
енітився,—треба шкурку з н'его зняти. 
Мирополье, Курск. г., Судж. у. 

Заснова, ви, основаніе, зарожде- 
ніе. Чортова ти заснова!—Шо ж це 
воно таке за слово „заснова"?—Ото 

„заснувати, зародитизародили тебе 
поганою. Кіевг, Куренивка. 

Заснбвчатий, заснувчатий, зат- 
канннй. Хустка заснувчата, біла, 
з вишивками по краях темно червоної 
шерсти і з кутасиками по вуїлах із 
гпемно-червоного і гпе.мно-синего гарусу. 
С. Городокь, Волнн. г., Ровен. у. 

Заснувач, ча, основатель, учре- 
ди.' ель; заснувачі тоеарисгпва. Засів, 
1911, А1» 13, стр. 199. 

Заснути, умереть. Коли хто по¬ 
мер, кажугпь: „помер, сконав, віддав 
Богові душу, заснув". Етноґрафічний 
Збірник, Львів, 1912, 322, 

Засоб&чити, воткнуть, всадить 
глубоко. Оце так засобачив! Бату- 
рнн'ь, Черниг. г. 

З&совня, ні, заслонка вч> печи, 
желізн.ія, иногда деровянная, полу- 
круглая доска, обмазанная глйіюй, 

иначе назнваемая затулкою, круж¬ 
ком, люшиками. С. Городок*, Во¬ 
линок. і’., Ровенск. у., д. Голнки, 
Заслав, у., с. Заболотье, Ковел. у., 
м. Домбровица, Ровен. у. 

Засолення, ння, засоленность. Там 
таке засолення, що ніякий хліб не 
росте. Д. Степановка, Екатерин. г., 
Новом. у. 

Засолопічити, заткнуть, запих- 
нуть. Він добре їй засолопічив! 
Д. Богодар*, Екатер. г., Алекс. у. 

Засопляний, загажешшй соплями. 
Гидкий, бридкий, увесь занюханий 
табакою, засопляний, кострубатий, 
смердючий, а він у неї за першу пір- 
сону праве коло генеральського столу. 
С. Никольское, Екатер. у. 

Засорбмління, ння, стндлввость, 
застінчивость. Бона вабила серце і 
струнким, мов виточеннгім сгпанком, 
і обличчам гарненьким м дитинним 
засоромлінням, Старицький, Безбат¬ 
ченко, Нова Рада, Київ, 1908, 136. 

З&спа, пи, овсяная крупа. С. Ла- 
диновка, Черниг. у. 
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Заспи, піз, замети. Потім підуть 
сніги, за- іе чагунку, і Івась з лопатою 
йде за татом відкидати заспи снігові. 
Г. Журба, 3 життя, Одеса, 1909, 9. 

Заспоносння, ння, успокоеніе. Я 
випишу вам лікарства на заспокоєння. 
ІІахаревськпй, Буденні оповідання, 
Київ, 1910, 104. Він і хоче, щоб я 
его заспокоїв і зарані не йме віри цим 
заспокоєнням. Виннпченко, Промінь, 
1917, № 3—4, стр 10. 

Заспосббно, наріч., удобно. Уни- 
версал'ь кошового атамана Григорія 
велюрова, 1764. веодосій, Самар- 
скій, Екатершісславской єпархій, 
монастнрь, Екат-сяаві, 1875, 117. 

Збсранець, ця, нечистоплотннй, 
грязннй человікі, пачкуні. Куди ою 
пак не пан! Чортів засранець! С. Бу- 
зовка, Екатер. г., Новом. у. 

Засранка. ки, нечистоплотная, 
грязнуха. Яка там з неї хазяйка? 
Чортова засранка! С. Солнцевка, 
Харьк. у., тоже д. Вогодарт», Ека- 
торин. г., Алекс. у. 

Зассати, заеоеать. Собака сама 
себе ліне: як забіє, чи поране лапу, 
то сама ж собі і зассе її. Сл. Липцн, 
Харьк. у. 

Засгбва, в сумі пенязей, на „ва- 
бірання пе.чязеп", отдача господар- 
СКИХІ доходові, вт> виді процен¬ 
тові, на занятую господаремі сум- 
му п до уплатн у намістника-дер- 
жавцн зтой суммн; таковне доходи 
долучали намістники-державцн сі 
своихі повітові ві силу обяза- 
тєльстві, данннхі со сторони гос¬ 
подаря. Любавскіи, Областное ді- 
леніе..., М., 1893, 695, 762. 

Заставний лист, оті слова „за¬ 
става". Пані Григорій Остиковичі 
получилі оті короля двори Ушпо- 
лп и Пенянн „Ві сумі пенязе£“, 
т. е. сі правомі получать сі иихі 
не только намістничьи, но и ве- 
ликокняжескіе доходи ві виді 
процентові за 2000 копі грошей, 
которня ему задолжалі король. 
Король, однако, не внкупилі зтихі 

дворові прижизии пана Григорія, 
и они перешли, согласно „застав¬ 
ному листу" кі сину пана Григорія 
Ст«ниславу, державцу Ушпольско- 
му и Пеяянскому. Любавскіи, тамі 
же, 87. 

Заставнйй, заставной, такой, ко- 
торнмі можно что-либо заставить, 
закрить. До у лі я входить 16 рамок 
і заставна дошка, якою можна змень- 
гиити, або побільшати гніздо. Немо- 
ловський, Бжільництво, Спб, 1904, 
66. 

З&ставні, нів, ононниці, наружния 
ставни. С. Татарновичи, с. Но- 
ринскь, Волннск. г., Овручск. у., 
с. Чаква, Луцк. у., с. Немовичи, 
с. Городокі, Ровен. у. 

Застбвщик, на, мнтникі, стояв¬ 
шій на нроізжихі дорогахі у за¬ 
стави, на пограничьі. Волнн. г. 

Застановлений, застановення, ння, 
постановленіе. Не хотячн есмо того 
первшого застановенья нашого ииа- 
чей отменити и ві той гуте его, 
вже готовой и властнимі накла- 
домі его вчиненої, шкоди и пере¬ 
кази ему вделати, при той гуте и 
тепері есмо Мартина Талецкого 
зоставили. Любавскій, Литовско- 
русскій сеймі, М., 1901, ириложе- 
ніе, 58. 

Застарий, старий. Казали, що де- 
вятиадцятилітні й парубіка застарий 
вже для сієї школи. Веретельник, 
Оповідання про Вука Караджіча, 
Спб, 1906, 12. 

Застбрітися, устаріть. Якзастй- 
рітця сирівець, то негарний, треба 
гювий заводити. Сл. Мартовая, Харь- 
ков. г., Волч. у. М. Лободовскій. 

Застбркуватий, старий, твердий. 
Застаркувагпа шкура (в салі), така 
шо не вкусиш. Кіевская Старина, 
1903, VII—VIII, 54. 

Застеба, би, пуговица, крючокі, 
бибка, все, чімі можно застегнуть 
одежду. Застебни чумарку!—А як 
же я застебну, як тут і застебп 
немає? С. Попельнастое, Екатер. г., 
Верхи, у. 
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Застеблйти. і) Закупить, забрать. 
Був я оце у ярмарку та заспгеблив 
собі коняку. С. Солоное, Екатер. у. 
2) Ударить, зачхать. Так він его як 
застеблив по вуху, то той тільки 
беркиць та під стіл! X. Онацькій, 
Полт. г., Мирг. у. 

Застерегтй, утерять, не досмо- 
тріть. Він пае коней та застеріг 
коняку, так на нею економія наклала 
штрап. X. Онацькій, Полт. Г., Мир- 
гор. у. Зварницкій, Источн. для 
ист. зап. коз., II, 1607. 

Застережіння, ння, предостере- 
женіе. І. Нечуй-Левіцький, Грам, 
укр. яз., 1914, І, 56. 

Застерігати, предостеригать, оете- 
р#гать. Барвінський, Нариси й 
оповідання, Полтава, 1907, 173. 
І. Нечуй-Левіцький, тамч» же, 56. 

Застйгнути, застннуть, умереть. 
Коли хто помер, кажуть: „Помер, 
сконав, віддав Богові душу, заснув, 
застиг". Етноґраф. Збірник, Львів, 
1912, 322. 

Застільна, ноТ, деревянное стро- 
еніе для літняго, иногда п для 
зимняго врвмени, СЧ» ДЛИНІШМЧ» сто- 
ломч» по средині для іди рабо- 
чихч». С. Солнцевка, Харьков. у. 

Застінон, на, поселокч. за стіной 
ліса. Минск. у. Тоже повидимому 
и вч» другихч» М’ЬстаХ'Ь литовско- 
украинскихч». Вч» 1574 г. польско- 
литовсвій король Генрихч» пожало- 
валч» пану Ципринскому Банищскій 
„застінок" со всімч», что до него 
принадлежало. Записали есмо ему 
села наши у повете Браславскомч» 
©ь певними застенками, то єсть» 
селами. Лаппо, Великое Княже- 
ство Литовское, Спб, 1901, І, 291, 
479. 

Застріл, лу, застрель. Де ж у нас, 
хлопці, буде застріл на зайців? — А 
ось де: од гори до річки, вони тутечки 
бігають із степу до Дніпра. С. Лю- 
бимовка, Екатер. г., Новом. у. 

ЗаетрІЛЬНИЙ, застрЬльннй. За¬ 
стрілений осгпрів, куди сходятця 
стрілщі на зайців. М. Станиславч», 
Херсон, у. 

Засторонни, нон, боковня отді- 
ленія гумна, вправо и вліво отч» 
тока, вч» которнхч» поміщается не- 
молоченнй хлібч» и которня отді- 
ляются отч» тока невисокими, вч» 
одинч» аршипт» вьісотой, досчатнми 
стінками, которня назнсатотся сто¬ 
ронками. С. Туровч», Минск. г., Мо- 
знр. у. 

Застрагти, застрять. Але коваль 
прудко ухилився, і сокира заспірагла 
у дуба. Грибинюк, Таткові казочки, 
Спб, 1908, 53. 

Застрашування, ння, запугиванье. 
М. Грушевський, Промінь, 1917, 
№ 1—2, С.тр. 18. 

Застройна, ки, постройка, заст- 
ройка. Кіевск. г., Чигир, у. Укр. 
етногр. Збірник, Київ, 1914, І, 42. 

Застрявання, ння, заетряванье. 
Хвороби у коняки і у скотини: загга- 
лінпя, розриви, зсадигт, поширення, 
звуження, чи застрлваюгя (в страво¬ 
ході) корму. Корольов, Ветеринарні 
поради, Спб, 1908, IV, 11. 

34сТула, ли, подстілка (?). Коцю¬ 
ба яйце знесла, а засгпула кудкуда¬ 
кала, а помело гніздо містило (мо¬ 
стило), а лопата хвостом вертіла. 
Україн. Етноґраф. Збірник, Київ, 
1914, І, 112. 

Заступний, заступительний, за- 
щитннй, рекомендательний. Дайте 
мені од себе заступного листа, то я 
з ним піду до папа. С. Томаковка, 
Екатер. у. Просимо велможиость 
вашу до пресветлого лрестола мо- 
наршескаго с почтенним своим пис- 
мом заступительннм козаковч» от- 
пустити, дабн могли милость их 
монаршескую получити и, видя 
к себе превисокую милость _их го- 
сударскую, и впредь им великим 
государем вєрно служити. Зварниц- 
кій, Иеточ. для ист. зап. коз. І, 116. 
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Заступці, ців, родь узора на 
пасхальної! писанні. Скаржинская, 
Опиеаніе народних!» ппсанокт», 
1809, І, 127, 138. 

Застя, ті, заслоняющая світт». 
Настя-засіпл. Харьк. г., Купян. у. 

Застязйшся, горячо спорпть. 
Який там у їх лад? Застязались 
проміж себе: той каже тому—це моя 
межа, а той собі—„пі. брешиги, твоя 
далі". Трохи не бились. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у. М. Лободовекій. 

Засувний, вдвпжпой. Оце і мій 
стіл; в нему два засувних ящика. 
X. Рогулинт», Херс. у. 

З&суд, ду, перевісь, рішеніе, 
опреділеніе. За ким е біргие голосів, 
тою слово стає засудом. Етноґраф. 
Збірник, ЛЬВІВ, 1912, 273. 

Засудомити, засудить. Засудомилч 
на муку. Бублей, Вхпдчинн, 1870, 
149. 

Зйсулна, кз, деревинная задвпж- 
ка, на которую занврается входная 
гверь в'ь хату. С. Страдечт», Грод- 
пен. г., Брест, у. 

Засупротлвитися, заупрямитьея. 
Чого зять засупротивився, чом на мене 
не подивишся! Чи ти мене плином 
лаєш, шо п.з мене не поглянеш? Харь- 
ковскій Сборннкт», 1894, VIII, 93. 

Засуслити, замусолить, засосать, 
загрязнить. Приносе 6аг а ІІріська 
гостинця дітям, витягає іі-за пазухи, 
а він, той гостинець, зас.усляпий (пря- 
■ ик). С. Старо-Салтовт», Харьк. г., 
Волчан. у. Сидить бідна дитина на 
припечгсу, невмита, засусляпа та за- 
гсаляпа, а матері до тою й байдужки. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Засушливий, засушливий, сухой. 
Літо було дуже засушливе: ні в степу, 
ні в плавнях не було гіічою. Д. Ко¬ 
синка, Екатер. у. 

Засушний, заеуншвающій. За¬ 
вушне літо, завушна осінь. С. Капу- 
ливка, Екатер. у. . 

З&сьни, межд., нользя, не сміть. 
Засіки до моєї запаски. Народная 
ноговорка. Сл. Липцьт, Харьк у. 

Зйся, нар., вновь, опять. Король, 
сго милость, отлучи.ть ихт» ОТ!» 

Торспда, а потом!» зася ихь при¬ 
лучила к!» Торопду. Любавскій, 
Областкое діленіе, М., 1893, прп- 
лож., А1» 10—51. 

Засягнення, ння, захвати. 0в.р- 
ницкій, Источн. для уст. зап. коз, 
1903, І, 504. 

Засйдько, ка, тоїь, кто долго 
сидить В!» ГОСТЯХ!». Нас хоче бачити 
Сгщ ашепко.—А нехай ему усячина: 
то такий з* сядь* о, гцо як засяде, 
то й до світа сидітиме, а мені ж 
тепер ніколи. С. Любпмовка, Екат. г., 
Новом. у. 

Затаєнно, нар, тайно, скрьітно, 
закриттю. Словарь книжн. малор. 
річи XVII в., Кісвт», 1889, 28. 

Затамадувати, галид., задержать, 
встановить, увять. Н. Дурново, 
Хрестоматія но малорусск >й діалек¬ 
тологів, М., 1913, 46. 

Затамошйтися, прийти в'ь двк- 
женіе, засуетпться. За; а і же зата- 
мошилес,, і козацтво становилось. 
Записки укр. науков. т-ва, Київ, 
1913, XII, 122. 

Затверділість, ти, затверділеє!!., 
загрубілосте. Раднвиловскій, Ві- 
недт» Хрпстовь, Кісві», 1688, 2П. 
Тут така уже зробгілась заш-ерді- 
лість, гцо треба уже не голку, а гос¬ 
трий ніж. С. Воєнних, Екатхр. у. 

Затверження, ння, утрержденіе, 
закріпленіе. Я заспокоюсь шількгі 
після затверження купчої у старшою 
потаруса. Г. Новомосковскт», Екат. і\ 

Затвор, ру, затворт», піти у за¬ 
твор, сділаться затв райкомі» вт> 
монастирі. Бораковскій, Як долі 
немає—то п щастя минає, ЕКате¬ 
ринослав!», 1888, 69. 

Зателепа, пи. 1) Закл< ика, клшіт>. 
Оце так зателепа!... А у нею добра 
зателепа! Д. Водаколка, Полхав. г., 
Миргор. у. 2) Неуклюзкая. непо- 
воротлпвая женщпна. Така уже за¬ 
телепа! ІІокгі зрягастця та поки 
поверпетця... С. Соленеє, Екатер. у. 

18 



274 Зателесувати ся—3 атонитй. 

Зателесув&тися, забраться. Це, 
думає чоловік, я до відгми загпелесу- 
вався. Харьковекій Сборникт., 1895, 
ЇХ, 249. 

Затемрйчити, задіть, затащить. 
Куди ж це я свою спідницю загнем- 
рючила? Шукаю, шукаю і ніде не 
знайду. Павленки, Подт. г. 

Затерка, ки, умен. затброчка, ки, 
невнмісиннне комки вт> тісті. 
Місіть, місіть, коровайнички, щоб не 
було затерочки, бо чужая сторона, 
щоб не було сорома. Свадебная піс¬ 
ня, записанная вт. с. Немовичах'Ь, 
Волннск. г., Ровен. у. 

Затерка, ки, одна изь болізней 
у лошади. Залежить від негарно 
злашшовапоі упряжи, якою при ро¬ 
боті худоба набиває та намулює собі 
шкуру. Корольов, Ветеринарні по¬ 
ради, Спб, 1908, НІ, 11. 

Затертися, буквально затереться, 
переносно устать; ироническое вн- 
раженіе, прилагаемое кт> тімт> жен- 
щинамть, у которнхг затрется ме- 
жду ног'Ь. Хведосіїха уже затерлась, 
т. е. устала оть работн. Д. Бода- 
ковка, Полт. г., Мпрг. у. 

Затесатися, забраться, влізть. 
Затесалась свиня у город та й давай 
гпам трощгти гарбузи С. Солнцевка, 
Харьк. у. 

З&тилка, ки, тоже, что „затулка", 
заслонка для русской печи. С. Мед- 
відовкз, Волннск. г., Заславск. у.; 
д. Малая Дубровица, Холмской г., 
Більск. у. 

Затйлок, ка. і) Колокг, котортгь 
закріпляется вт> ярмі „пбтя", т. е. 
веревочная петля, которою при- 
прягается ярмо кч> возу. Д. Німо- 
виче, Волнн. г., Ровен. у. 2) Гумно. 
Він зайшов у двір з затилку. Сл. По- 
ляхова, Волнн. г., Засл. у. 

Затильнйкати, заиграть (плохо). 
Він візьме витягне гз люльки чубука, 
уставе ею в рот та й затильникає, 
неначе на чому путнему. С. Юна- 
ковка, Харьк. г., Сум. у. 

Затинйка, ки, заика. С. Капу- 
ливка, Екатер. у. 

Затин&ння, ння, заикиванье, не- 
ожиданная остановка вт> річи. Він 
добре свою науку знає, тільки погано 
говоре, з затинанням. С. Володарка, 
Кіевск. г., Звен. у.- 

Затйша, ши, тишина. Туман усе 
небо встила... Немов цілий світ по- 
мірає, сніг сипле, затигиа і мла. Ста- 
ридький, Поезії, Київ, 1908, 385. 

Затійно, нар., затійно, внмнш- 
ленно. Зварницаій, Источ. для ист. 
зап. коз., II, 1695. 

Затінення, ння, затменіе. Огщ у 
нас, кажуть, швидко буде затінення 
сонця. С. Шульговка, Екатерин. г., 
Новом. у. 

Заткнутися, замолчать. Балакала, 
балакала, брехала, брехала, таки 
заткнулась. Кубань. 

Затмення, ння, затмініе. Затмен- 
ня солнца и трясеня землі. Крнм- 
скій, Украинская грам., 1908, 417. 

Затовк&чити, подправить, сдоб- 
рить борщ-ь затолченннмч» вть са- 
лотовкі салом'Ь, Ну, що ж гпи зго¬ 
тувала борщ?- -Згогпувала, мамо, і 
затовкачила. Батуршгь, Черниг. г. 

Затоломбнити, заморочить, зату¬ 
манить. Оце начигпався, аж голову 
затоломонгіло. Хут.-Зиронька, Хер¬ 
сон, г., Влисав. у. Чогось мені сею- 
дня у голові загполомилось. Д. Бого- 
дар"ь, Екатер. г., Алекс. у. 

Затбмуватий, иміющій лезвіе 
или конедь толстнй, притуплен- 
ннй (о ножі, топорі, гребешкі). 
Загпомувата сокира, затомувчгпий 
грібенець. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у. Вь Словарі Гринченка- 
„затомлюватий", но едвали зто вір¬ 
но: вірніе „затомуватий". М. Ло- 
бодовскій. 

Затбнистий, упрямнй, каприз¬ 
ний. Огпце яка затониста/ Як ска¬ 
зала не хочу, гпо хоч ти її вогнем 
печи. Кіевск. г. 0. Пчілка. 

Затон йти невід, опустить невода 
вт> прорубь подь ледь; тамг же, 
М Лободовскій. 
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З&тонка, ки, прорубь во льду 
вь зимнеє время на рікі для лов- 
ли рнбн. Когда ловять рнбу, то 
ділають большую прорубь, куда 
опускають неводь и тануть его 
подо льдомь до „вйтонка". Все 
місто назнвается „тонн". Сл. Мар- 
товая, Харьк. г., Волч. у. М. Лобо- 
довскій. 

Затоп, пу, топка вь печи одинь 
разь. Украв дров у лісі на один за¬ 
топ та й годі. Тамь же. 

Затопорйти, ударить. Затопорив 
кулаком по пиці. Бублей, Вхидчинн, 
1870, 356. 

Заторйгати, задергать. Затори- 
гало щось сінешними дверима, сильно, 
нетерпляче. Васильченко, Оповід., 
Київ, 1915, 5. 

Заточення, ння, заточеніе. Ми 
їхали—тямлю—з Київа на місце на¬ 
шого заточення. Промінь, 1917, 
М» 3—4, стр. 17. 

Затошнйтися, запечалиться. Ба¬ 
чить пасігиник, що июсь надібрало 
грошей, та й загпошпгівся... Затоги- 
нився, на собі рве волосся. Милора- 
довичь. Труди Полтав. архив, ком., 
1914, XI, 77. Як затоиінюся я, запе¬ 
чалюся, С. Солнцевка, Харьк. у. 

Затр&чення, ння, погубленіе, 
уничтоженіе, гибель. Через тое 
до затраченья всего невиноватого 
войска нашего дойдет. Зварницкій, 
Источн. для ист. зап. коз., II, 1098. 

Затріскотіти, затрещать, закри¬ 
чать. Кримський, Повістки і ескізи, 
Коломия,—Львів, 1895, 130. 

Затрудно, нар., трудно. Динарів, 
Чорноморські народні казки й анек¬ 
доти, Катеринодар, 1896, 1. 

Затукати, забить, пришибить. 
Хлопець був дотепний, кебетний; 
оіеигптя силувалося приголомшити, 
затукати его. Кримський, Повістки 
і ескізи, Коломия і Львів, 1895,153. 

Затуманілий, затуманенннй, ом- 
раченннй. Пахаревський, Буденні 
оповідання, Київ, 1910, 72. 

Затупкатися, забезпокоитьоя, за- 
суетаться, заволноваться. Гргщько 
затупкався, що як повезе Рогуля до 
батюшки сало із здохлого кабана, то 
ще й похвораютця, або й повмірають', 
так побіг завпередгтггі. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у. М. Лободовскій. 

Затурбйнити, забить, заморочить. 
Вона мені чисто затурбанила голову 
—одно „поїду та й поїду до сестри“. 
Павленки, Полт. г. 

Затургйкати, заиграть (какь-ни- 
будь). Заграти нікому.—А ваша? 
(жінка). Хіба не затурте ае нам на 
язик? Молода Україна, 1911, № 5, 17. 

Затускнути, загускнуть. „Чого ж 
цс воно вода не тече крізь дірку? 
(В умивальникові)" .—Мило загпуск- 
нуло, через те й вода не тече. С. Ку- 
лебивка, Екатер. г., Новом. у. 

Затупитися, покриться тучами, 
І затупилось і затуманилось, нічого 
не вгідко, неначе серед темної ночі. 
С. Звонецкое, Екатер. у. 

Затзг, гу, отрядь бродягь, ша- 
тавшихся по запорожекпмь сте- 
пямь и ділавпшхь разбойння на- 
паденія на мирннхь обнвателей. 
Н. Терновскій, Кь исторіп запорож- 
скаго края, Екат— славь, 1904, 39. 

Затягайло, ла, запівало. С. Сло¬ 
ву ть, Черн. г., Глух. у. 

Затягач, ча, особин видь расте- 
нія, сь листочками, похожими на 
листочки колокольчпка, иміющаго 
дійствіе затягивать рани. Кіев- 
ская Старина, 1902, сентябрь, 322. 

Затяговий, наемннй (о войскі). 
Літопись Самовидца, Кіевь, 1878. 
383. 

З&тягом, нар., затягивая, противь 
воли, вербуя. Зварницкій, Источн. 
для ист. зап. коз., 1903, І, 981. Вони 
не хотіли йти, та я їх затягом до 
себе залучив. С. Шульговка, Екат. г., 
Новом. у. 

Затягуватися, входить вь долги. 
Селяне, які купляли, за поміччю бан¬ 
ка, у частки землі, з довго.н 75 карб. 

18* 



276 Затяжко Захвиськати. 

за десятину, затягувались і розоря¬ 
лись. Кубань, Кубанскій Сборник'ь, 
Екат—дарі», 1904, X, 26. 

Затяжко, нар., тяжело. Це для 
нею (коняки) дуже затяжко. С. Ла- 
дпнівка, Чорниг. у. 

Затято, нар., упорно, настоичиво. 
Ці держави затято воюють між собою 
вже тридцять шість літ. Молода 
Україна., 1911, № 10—11. 

Затящин, на, зашедшій взть чу- 
жой области вть запорожскую степь, 
бродячій и грабительскій люді». 
Сего теченія противг 23 числа ша- 
тающіеся на той стороне затящики... 
в состоящей на речке Зеленой мой 
хутор пять человекь прибивши, 
какі» меня, так и живущих в оном 
людей повязалн, били и взяли 
Гдобро ргзличное). Н. Терновскій, 
Кь псторін запорожскаго края, 
Екат—славі», 1904, 18, 19, 38, 39. 

Затящицький, оті» слова „затя- 
щпк“, затящицька партія. Тамі» же, 
38. 

Зауважити, ударить, хватить ку- 
ЛНКОМ'Ь. Так він его, не кажучи по¬ 
ганого слова, зразу як заувазюив кула¬ 
ком, по голеві, так той на землю 
тільки брик! X. Онацькій, Полт. г., 
Мпрг. у. 

Заужувати, суживать. Сперва 
гончарі» на кругу „внтачнваегь" 
нічтовроді неглубокой чашки; на 
горшокі» зта чашка „заужуєтця" 
(суживается). Заріцкій, Гончарний 
промнселі» ві» Полт. г., 1894, 54. 

Заумістйтельно, наріч., вмісти- 
тельно. Опріч одного діякона зауміс- 
тительпо можна мати в тій же 
церкві і другого. Літоппсь Екатерн- 
нославск. ученой архив. комиссіи, 
1908, ІУ, 57. 

Заушйти, ударить по уху. С. Юна- 
ковка, Харьк. г., Сумск. у. 

Заушник, ка. 1) Наушникі», до- 
носитель, ябедникі», шептуні» на 
ухо. Хитрий заушникі» царскій. 
Радивнловскій, Вінеці» Христові», 
Кіеві», 1088, 279; Словарь книжн. 

малор. річи XVII в., Кіеві», 1889, 28. 
2) Болізнь у свиней. См. слово 
„заволока". 
Зафрасов&тися, запечалиться. Тяж¬ 

ко зафрасоваллемся, почувши, же 
тая катувка не перестає вашу 
милость мучити, яко и вчора тоє 
учинила. Бан.-Каменскій, Источн. 
малор. исторіи, М., 1859, II, 128. 

Захаврешений, истрепанний, за- 
тасканннй. Колись була гарна оде¬ 
жина, а тепер огі поли які захаврі- 
гиені. (Сказано било о поношениой 
свиткі), Кіевск. г. 0. Пчілка. 

Захандлюжити, запачкать. Нові- 
сеньку спідницю отак за один раз 
захандлюжпла! (Надівши во время 
дождя и грязи). Тамі» же. 

Захаючений, затасканннй, загряз- 
ІіеіШНЙ. Вона навспражки пані, та 
тільки дуже захаючена. С. Гуляп- 
поле, Екатер. г., Верхи, у. 

Зйхват, ту. 1) Захвати, увлече- 
ніе, запалі». Бридкі пісні геть залу 
розьятрили і захватом реве й буя 
жага. Старицький, Поезії, Київ, 
1908, 134. Слухалгі хлопг(і з таким 
захватом! Рідний Край, 1910, № 13, 
сгр. 11. Я ніколи не бічне більше 
агронома в такому захваті. Основа, 
Одеса, 1915, III, 103. 2) Поврежденіе 
растительности оті» весенняго мо- 
роза. Яровий хліб 'цієї весни у нас 
був з захватом. Кубань. 

Захватйти, занять, взять вт> зай¬ 
ми. Наш батько розумний: у двох 
захвате, а одному заплате (Посло- 
вица). Сл. Мартовая, Харьков. г., 
Волч. у. М. Лободовскій.. 

Захваткйй, захватнвающій, увле- 
кательннй. І крізь тягучі переливи 
прощальних співів захватних про- 
рветея виклик юлосливий. Черняв- 
ський, Зорі, Київ, 1903, 91. 

Захв&чення, ння, захвачиваніе. 
Зварницкій, Источн. для ист. зап. 
коз., II, 1995. 

Захвйськати, замазать, гасорить, 
заліпить. Чого ж це вона (шпуга к 
деревянной икони) не вилазеЧ Ніяк не 
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витягнеш. А ну попробуй ти: ти 
бо силіпійіций за мене.—Ні, тут 
нічого не зробиш: вона так захвись- 
кана краскою, шо руками не витяг¬ 
неш,—треба стамеску. С. Новий 
Кодакт», Екатер. у. 

Захвицбння, ння, защвщенное 
місто, укромннй уголокт». Оеь у нае 
кажуть: „сидить у захвицені“, се б 
шо: у захисті. С. Чернетчина, Ека- 
терин. г., Новом. у. 

Захирчйти, произнести звукть: 
„хрр“. Засів, Ь09, № 1, стр. 11. 

Захистйтися, защититься. Мат¬ 
вій тим захистився од некрутства, 
що у нею сестра малолітня, а ні 
батька, ні матері немає. Сл. Мирто¬ 
вая, Харьк. г., Волч. у. М. Лобо- 
довскій. 

Захит&нкя, ння, колебаніе, не- 
устойчивость. Вони зосталися вір- 
нпмгі серед гпакого захитаиня. Шлях, 
М., 1917, УII, 10. 

Західливий, больной криксами 
(о дітяхт>). Харьков. г., Купян. у. 
Зтнограф. Обозр., 1899, ХЬ—ХЬІ, 
276. 

Захланний, алчішй, жадний, не¬ 
наситний. Український люд вгинав 
з своєї хати зрадливого та захланного 
комірншса (квартиранта, пана ляха). 
0. Островський, Данило Нечай, 
Харьків, 1914, 6. Оцей піп У нас, 
Яків, дуже захланний. С. Озерн, 
Полтав. г., Кобол, у. 

Захланність, ти, алчность, жад- 
иость. Тамі же. 

Захлепанна, ни, забоятанка, не- 
опрятная, грязнуха. Чортова захл'е- 
нанка. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Захлепати, заболтать, загрязнить, 
замочить. Моя жінка зпакомита: 
задріпана ззаду світа, захлепана пе¬ 
лена,—така жінка моя. Екатер. г. 
Новпцкій, Малор. пісни, Харьков, 
1894, III. 

Захлисн^тися, захлебнуться. Сте- 
». анида аж захлиснулася й кинулася, 
як павиокена, геть з хати. Яновська, 
Оповідання, Київ, 1905, 305. 

Захлюстатися, заболтаться, за- 
грязниться. Грязюка т :ка, що ми 
захлюстались по самий пуп. як йшли 
по дорозі. С. Солнцевка, Харьк. у. 
Матінко моя, а спідницю як захлюс- 
тала/ Де де ти була, сучище? 
Сл. Старо- Салтовт>, Хар. г., Волч. у. 

Захмйоиннл, ння, облачносгь, 
ПОЯВЛЄНІЄ тучгЬ. Захмариння на Ук¬ 
раїні значно менче, як в західній і 
середущій Європі. Рудницький, Ко¬ 
ротка ґеоґрафія України, Київ— 
Львів, 1910, 131. 

Захмарити, покриться тучами. 
Дивись, як захмарило; буде великий 
дощ, або ж ще й гряд. Сл. Лппцн, 
Харьк. у. 

Захмелити, заіхать, ударить. 
Як захмелив его по уху, так він аж 
трете вїкно (у шинку) достав. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Захмеління, ння, опьяиеніе. Все 
життя его було непробудним захме¬ 
лінням. Маяк, 1913, До 13, 6. 

Захов, ву, еохраниое місто. Мій 
кожух у захові лежить, щоб міль не 
брала. Сл. Мартовзя, Харьков. г., 
Волч. у. М. Лободовскіп. 

Заховйлости, тів, укромное мі¬ 
сто, гді легко можно пряг ат вся. 
Давні наші Дніпрові заховалости. 
Зварницкін. Источн. для нст. зап. 
коз., 1903, II, 1092. 

Захований, спрятанннй. А де ж 
цс мій пояс?—Та він захований. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Заховання, ння, сбереженіе, со- 
храненіе. Треба учинити прилежа- 
ніе о захованю в цілости казни 
монаршоє. Ми сами доброволне 
без жадноі'о насилія для заховання 
прав и волностей наших поддалися 
под оборону царскз7ю. Зварницкін, 
Источн. для ист. зап. коз., І, 250, 
1028. Господарь, „вчинивши раду 
с пани радами", еділал'ь повне 
займи подт» заставу свопх’ь тііній 
„на внплаченье и для захованья 
служебннх". Любавскій, Литовско- 
русскій сеймі», М., 1901, 212. 
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Захователь, ля, защитникь, из- 
бавитель. Словарь книж. малорус. 
річи XVII в., Кіевь, 1889, 28. 

Заховати, запрятать, спрятать. 
Чи ти заховала грохай?—А ще б таки! 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Заховувати, сохранять, храпить, 
соблюдать, спасать, избавлять, ща¬ 
дить. Словарь книж. малор. річи 
XVII в., Кіевь, 1889, 28. Літопись 
Самовидца,, Кіевь, 1878, 383. 
Вь Словарь Гринченка пропущено. 

Захід, ду, сподняя пола чумарки, 
нли свити на груди, которая захо¬ 
дить вь бокь далеко оть срединн 
груди для теплоти; на ней обнчно 
пришиваются петли, а крючки на 
„узчій части". Говорять: „Свита 
з заходом пошита". Сл. Миртовая, 
Харьк. г., Волч. у. М. Лободовскій. 

Захід, ду. 1) Предпріятіе, начало 
діла. За одним заходом вечеря з обі¬ 
дом у мене. Під один захід змолотили 
гречку й просо, бо небагато було. 
2) Первнй виходь вь карточной 
игрі. А з кого там заход? Ходи! 
Сл. Миртовая, Харьк. г., Волч. у. 
М. Лободовскій. 3) Хлопотн. Три 
дні заходу, а день празнику. Номис, 
Українські приказки, Спб, 1864, 4, 
№ 191. 

Захлйпатися, захлебнуться. Такий 
народ настав, то од однії чарки і 
захлинався. Д. Гавриловка, Екат. г., 
Новом. у. 

Захбдець, ця, захожій, виходець. 
В гірлах великг-х річок, недалеко від 
рибних місць, оісхіли здавгга заходці— 
греки, досвідчені р:. балки, добрі море¬ 
плавці меткі крамарі та тямущі 
хлібороби. Ростовцев, Давно минуле 
нашого півдня, Петроград, 1916, 19. 

Заходи, дів, холодння хатки, или 
курени, халабуди, на поляхь и 
сіножатяхь вь Полісьі, гді кре- 
стьяне обнчно живуть по цілнмь 
неділямь вь рабочую пору, вер- 
стахь вь 10—15 оть сель, и воз- 
вращаютея только кь воскресенью 
вь села. М. Левицький, Твори, Київ, 
1907, 135. 

Заходити, заходить. Мені туди за¬ 
ходити ніяк. С. Солнцевка, Хар. у. 

Заходитися, захожуватися, начать 
что долать. А я оце заходився жито 
молотити на сійбу. Сл. Миртовая, 
Харьк. г., Волч. у. М. Лободовскій. 

Заходистий, сварливий, спорли- 
внй, придирчивнй. О, Семен захо¬ 
дистий: як що не по его, зараз лай¬ 
ка, лізе і до бійки. Тамь же. М. Ло¬ 
бодовскій. 

Заходливий хлопотливнй Це діло 
дуже заходливе, ота кооперація. 
С. Звонецкое, Екатер. у. 

З&ходно, нар., хлопотлива. Тамь 
же. 

Заходом, нар., заходомь. Мазала 
хату наймичка, а це вже другим за¬ 
ходом мажу я сама. С. Солнцевка, 
Харьк. у. 

Заходько, на, частий гость, лю¬ 
битель ходить по гостяМь. Тамь же. 

Захожане, ан.пришедшіе откуда- 
либо со сторони люди и поселив- 
шіеся вь чужомь селеній. Вони 
не природні гпугпечки, а захожане. 
Сл. Старо-Салтовь, Харьк. г., Вол- 
чан. у., тоже сл. Мартовая. 

Захожий, чужесторонній чело- 
вікь, „не нашь“. Це чоловік не наш, 
захожий зв'дкісь. М. Лободовскій, 
тамь же. 

Захолбд, ду, холодець. С. Вов- 
ниги, Екатер. у. 

Захолодати, сділаться холодно; 
уже захолодало. Сл. Мартовая, Харь- 
ков. г., Волч, у. Як зразу захолодало! 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Захолодйло, ла, холодний вітерь, 
стужа. Д. Войсковое, Екатер. у. 

Захолодити, захолодить, засту¬ 
дить. Захолодила моїй. А. Тееленко, 
З книги життя, Київ, 1912, 210. 

Захолоділий, вділившійся холод- 
ннмь, захолоділий. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у. М. Лободовскій. 

Захолодніти, о погоді: сділаться 
холодной; щось захолодніло. М. Ло¬ 
бодовскій, тамь же. 
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З&холодно, нар., холодно. А у нас 
ій, мабуть, чи не захолодно було? 
(Холері). М. Левицький, Лікарські 
поради, Спб, 1913, 18. 

З&холодок, ка, прохладное місто. 
Як молоко спарено, его неможна пере¬ 
ливати в другу посудину, а в тій 
самій поставити в захолоді. Задера, 
У дитини головка болить—у ма¬ 
тері серце, Спб, 1905, 32. 

Захолбжений, остуженнй. Захоло■ 
жений студень. С. Солнцевка, Хар. у. 
Захолбжувати, захолаживать, 

Сл. Мартовая, Харьк. г., Волчан. у, 
М. Лободовскій. 
Захолонути, сділаться холодними. 

Уже у гісго давно захолонуло усе тіло. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Захопитися, увлечься. Він гувесь 
захопився г(іею думною. С. Солоное, 
Екатер. у. 

Захбпленність, ти, увлеченіе, по- 
ріл"Ь, захвате. В неї так дуже 
стукає в грудях, так тремтить вона 
од захопленности! Осадчій, На грані 
XX століття, Київ, 1911, 194. 

Захорбнок, ка, захорбнна, ки, прі¬ 
ють, ЯСЛИ. В Петербурзі та й по 
де-яких иниіих містах, по дитячих 
захоропках (приютах) содержують 
зааненських кїз, щоб вживати їхнє 
молоко на годівлю дітей. Село, 1910, 
№ 9, стр. 15. Вістник т-ва „Про¬ 
світа", Кат—слав, 1917, № 7, стр. 4. 

Захрупоті'ти, захрустіть, затре- 
щать. Кримський, Повістки і ескізи, 
Коломия і Львів, 189о, 269. 

Захряпотіти, издавать звукт> раз- 
битаго. Сіла лгісиця на саночки, а 
вони тільки „крак“/ та п захряпо- 
тіли. Могилевской г., Могилев. у. 
См. слова хряптун, хряптуха. 

Захряснути, захряснуть, зато- 
риться. Як через Дій йшли миші, 
гувесь Дій захряс. Так каоюуть, шо то 
бог мишачий йшов. Ворон, г. Втно- 
граф. Обозрініе, 1895, XXIV,' 126. 

Захундбсити, говорить вт> нось, 
гну сить. Хто гіі прийде—захундосе, 
куди ні піде—заголосе. Гнідичь, Мате¬ 
ріали по нар. слов., Полтава, IV, 117. 

Захухати, задуть воздухт. изт> 
рота. Треба пазури (як обрізати їх) 
захухати три рази і кидати за 
пазуху,—гіа другім світі всі будуть. 
Етноґраф. Збірник, Львів, 1912, 377. 

З&хцик, ка, извістная міра пень¬ 
ки, приготовленной для пряжи, 
также ерубленнаго лісу. Оть зах- 
цнка прадива пять пенезей (штати). 
Любавскій.Литовско-русскійсейм-ь, 
М., 1901, прилож. 1, 106. Два зах- 
цикп клепок, Верзиловь, Очерки 
торговли Южной Руси, Черниговт», 
1898, 79. 

Зацвілий, зацвітшій. Утвори си 
(ся), маиастирю, нееут квітку иеза- 
Цвілу. Етнографич. Збірник, Львів, 
1912, 359. 

Зацензурений, цензорованннй. 
Книго зацензурена, то треба ждати 
смерти. (Річь о конці світа). Во¬ 
рон. г., Етнограф. Обозрініе, 1900, 
ХЬІУ, 163. 

Зацйркувати, заливать струей 
молока, внжимая струю изт> грудей. 
Баби та знахарі тільки морочать 
людей і рають усяку нісенітницю 
(од хороби очей): зациркувати (очі) 
молоком з грудей, то моркву сиру 
прикладати, або огірок. М. Левицький, 
Лихі хороби на очі, Київ, 1901, 4. 

Зацікавленність, ти, запнтересо- 
ванность. Ніби заг^ікавленність ворух¬ 
нулась в душі (пана). Васьківський, 
Самотній, Київ, 12. 

Зацікавлення, ння, заинтересо- 
ванность. Коли важка лапа російської 
цензури заборонила її (газету „Зорюи), 
то .заг^ікавлення до українського слова 
не вбито Вістник союза визволення 
України, Відень, 1917, 22 ІУ, ч 147, 
СТ. 259. 

Зацілйнитися, обратиться вт> ці¬ 
лину, сдЬлаться цблиной. В мняг- 
кій землі перій широко розкоріняетця 
і глушить всяку пишу траву і росте 
добре, аж поки земля не затвердіє і 
не зацілинитця, тоді сінокос заро¬ 
стає тонконогами та тирсою. Чика- 
ленко, Розмова про сільоке хазяй¬ 
ство, СПБ, 1910, 10. 
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Заціліти, уціїіть. Псребірав у 
своїй памяті усе, що там заціліло од 
прежнего бурсацькою життя. Ума- 
нець, Тарас Бульба, Одесса, 1910, 55. 

Зацікйти, обьявить ціну. А у 
с. -і і ліки оіс карбованців вони заціпили 
■наших волів? С. Чернетчина, їїкат. 
г„ Нот у. 

Зйціп, пу, см. слова стінка мьяс- 
на, стінка рогова. 

3&ц:пи пів, два зуба вт> нижней 
челюети „румш'аючих тварюк", т. е. 
вола, корови. Село 1910, № 6, 7. 

Заціпсвйй, оть слова „заціп“, 
передняя роговая стінка копита. 
Н ай частіш трапляютця зацгпові роз¬ 
колини, особливо на задніх ногах. 
Коро-’ьов, Ветеринарні поради, 
СІЇ Б , 19о8, II. 27. 

Зацурпблити, заіхать, ударить, 
хватить Він мене чоботом у пузо, а 
я ею як за цурпелив палимоном, так 
він тільки кавкнув! С. Мельники, 
Полт. г., Золот. у. 

Зацурпблитися, задраться при 
струганій дерева. Яка погана дошка; 
тіль\и що проведеш по пій рубанком, 
вона уж й заиурпелилась. Баїурин'ь, 
Черньг. г., Конотоп, у. 

Зачарнований, запитий водк ’Ю 
113'Ь чарки. Его бажання було весело 
запарковане. Старпцький, Безбатчен- 
к(>, Нова Рада, Київ, 1908, і 93. 

Зачаровання, ння, очярованье. 
Вона спинились і в зачарованій роз¬ 
крила уста. Рідний Крап, Л:» 21, 0. 
Він бив у кращому зичарованні оюиття. 
Шлях, М., 1917, IV, 17. 

Зачастити, начать часто кт» кому- 
лпбо ходить. Чою цс він до вас за¬ 
частив?—Та ото ж ему наша мо¬ 
лодиця—солдатка до вподоби, от він 
і теє... Д. Вогодарь, Екатер. г., 
Алеке. у. 

Зачвати, пзвести, сгубить, умерт¬ 
вить. Він послав вірні слуги брата 
.7 ізиря па смерть зачвати, Изт> на- 
роднаго сказапія о браті Лазарі. 
<Страдеч'ь, Гродн. г., Брест, у. 

Зачервллти, запложивать черву. 
Зачервляють (пчелиньїя матки) па¬ 
сам перед на просту бжолу, а вже пе¬ 
ред рійбою червлять па трута та 
матки. Немсловский, Бжільництво, 
1904, 22. 

Зачерепіти, засохнуть, затвер¬ 
діть, какл> черепокь. У дитини 
■щось нарядилось', чорвоніс та мокріє, 
а далі зачерспіе засхпе, як черепок, 
та й зніметця само. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч., у., М. Лободовскій. 

Зачерк, иа, штряхт>. Миргорода, 
Полт. г. 

Зачйрнича, нині, (?у. Инвентарь 
замку Витебскаго: Вт> пчолниках’ь 
пятерн пчолн, а вт» зачерничт. один 
п вжо тни пчолн полажони. Лю- 
бавскій, Областное діленіе, М. 
1893, прилож. Л'ї 5. 

Зачерствйти, еділать черствими. 
Ви мняікого хліба не їсте, то моя 
мати зачерствила для вас два білих 
хліба та оце й прислала вам. С. 
Гуляйполе, Екат. г.. Верхи, у. 

Зачбртач, ча, иначе уторник, на, 
бондарскій ішетруменгь для вирі- 
знвзнія углубленія со внутреннен 
сторони клепокь вт> томт> місті, 
гді вт. нихть должно вставляться дно. 
С. Чаква. Волнн. г., Луцк. у. 

Зачинати, зарізать. А наша мама 
сеюдня півника зачинали па борщ. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Зачикирйкати, начать водить емнч- 
комь по струнать скрипки. Він 
притьтом отінився на і:лунких проти 
печі й , зачикирикае“ дубочка. Про¬ 
мінь, М, 1917, VII—VIII, 21. 

Зачиниріжити, зарізать. Хтоб це 
мені курку зачикиріжив?—А сама? 
Сама я боюся. С. Старо-Салтовт>, 
Харьк. г., Волч. у. 

Зачинальнии, ка, начпнатель; 
той, що починає пісню. І. Нечуй- 
Левіцький, Грам,укр. яз , 1914,1,40. 

Зачисляти, зачислять. Всі, хто 
зячислюс себе до громадянства, глу¬ 
зують з української мови. Основа, 
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Одесса, 1915, III, 106. Вас зневажали, \ 
сами накидались, зачисляючи до <у- І 
відчшх шірахвій. Ванькевич, Пропо- | 
віді, Проскурів, 19Д 7, 97. і 

Зачищбти, зачищать, очищать* 
Скрізь кров, народ тішити,я, плеще, а 
тим часом зачищають арену. Світова 
Зірниця, 1907, № 26—27, 4. 

Зачіпальний, возбудитольїшй. І. 
Нечун-Левіцьквй, Грам. укр. яз., 
1914, І, 10. 

Зачіпнйй, паступательїшй. Чи по¬ 
винна бути свята війна тільки обо- 

]>оиноюі чи й зачіпною,— те питання 
дуже не чсио виложене в корані. 
Кримський, Мусульманство, Львів, 
190-1, Ю. 

Зачлчтиея, затяиуться, до йти. 
Роботу (обкладають) па завтра, після 
Миколи, а там заклялось до ніколи. 
Бублеіт, Вхидчиьн, 1870, 166. Есгь 
слово „чля‘\ приличіїо, Гринчевко, і 
Слова! ь, IV, 4(36. * ! 

Зачмеліти, ошяпіть. Три чарки ! 
горілки випив і одразу зачмелів. Бату- | 
ріШ'Ь, Мсршл’. г. * І 

Зачіі ігігати, засопіть, втягивать ; 
и випускать через'ь нось воздухх, | 
каїгь бьі приготовляйсь плакать. - : 
Горенько мас/ співчував стрекоту- \ 
течка (жаба), втираючи глет. Га¬ 
дюка ї собі зачміригла. Молода Ук¬ 
раїна, Іуі 2, № 9, 4. 

Зачудовання, пня, удивленіе. Крим- ; 
сі кші, Поьіслкиі ескізи, Коломия і і 
Львів, !895, 2)1. - о чорницях ходило ! 
багацько всяких людей і кооісне по- : 
своєму уряду і вдачі вимовляло зачу- ' 
Совання. Молода Україна, 191?, № 6, І 
стр. 28. і 

Зачустг.іітнся, захиріть запар¬ 
шивіть. С. Соліщевка, Хартк. у. 
Зпчустрине порося. Д. Богодарх, 
Екатер. г., Алекс. у. 

Зачучмбритися, загряз питься, 
запаршивіть. С. Солнцев., Харьк. у. 

Зашабарчбти, пздавать звуки 
ша—ша—ша—ба. Соловей двічі за¬ 
дирливо технув і, не переводячи духу, 
заиіабарчав щось довге, довге. Вастшь- 
ченко, Оповідання, Київ, 1915, 346. 

Зашймарнатися, замедлить. Виба¬ 
чайте, зашамаркався, через тс і не 
встиг зробити. С. Юнаковка, Харьк. 
т., Сум. у. 

Зашамотбшитися, засуетиться, 
бнетро броситься что еділать. 
ІЦо г(е чіт чпак загчамотошився? Що 
таке там? Сл Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у. Лободовскій. Оце як загиа- 
мотошився, що й обідати не йде 
Сл. Старо-Салтовх, Харьк. г.,Волч у. 

Зашароборити, зашуміть, завести 
діла, еді їать оборотх. Як би міні 
стільки грошей, як у гпого діда, то 
я б, матері его хрін зашаргборив. 
Д. Богодарх. Екатер. г., Алекс. уг. 

Ззшилйти, вдіть, втянуть. Заши- 
літь, спасибі вам, міні пишку у голку, 
бо зовсім гюгапо стала бачити Пав¬ 
ленки, ГІодт. у. Л ви чпакс слово 
чули?—Яке? За шили ти—А що їх он 
воно такс? Утягти голку у нитка: 
у нас скрізь чсажуть так. БплурИіГь, 
Черниг. г. Зсииилю гисидче прого¬ 
нича (залізною) у дірку. С. Бчбаіі- 
ковка, Екатер, г., Новом. у. 

Зашихуватися, вріз.тгея ех не- 
соіл>, технпческій терминх у деі- 
провских’ь лоцмамовх. Дуб (лобка) 
загашувався у пісок. С. Стармй- 
Кодакх, Екатер. у. 

Зашкарублювати, ділять тгер- 
днмх, покривать твердоя покршп- 
КОЙ. Де далі, корка ця товщає ти 
зашкарублюе усе тіло. Королі/) в. 
Ветеринарні поради, Спб., 1910, III,27. 

Зашннути, запереть, захлопнутг. 
Москаль заткнув табакерку чпай за¬ 
кинув у дчупло. Легенда про те, як 
москаль усунув смерть в табакерку. 
С. Біловежх, Волнн. г., Овруч, у. 

Зашнбда, ди, вредх, убнтокх, 
порча. Словарь книж. малор. річи 
XVII, в. Кіевх, 1889, 28, 

Зашкбдження, ння, вредх, убн¬ 
токх, порча Тамх же, 28. 

Зашнребчати. заекрестл, зацара- 
пать. Етпоґраф. Збірник, Львів, 
1912, 295. 

Зашкурний шини, тайнгай тштчщгь. 
Маяк, Хії 14, 5. 
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Зашморки, вів, рябянн на лиці. 
А ник а така, хоч хріп три, такі на 
ній зашморки. г. Херсоні», Полт. г. 

Зашнурний, зашнурованннй, заш- 
иурпа-книга. С. Капуливка, Екатер. у. 

Зашпарований, сбереженннй, на- 
копленннй. Вож жид майи (має) 
зашпарованих десять тисьич грошгій. 
Галиція, с. Коропець, Бучацкаго 
повита. Дурново, Хрестоматія но 
малорус. діалектологія, М., 1913, 36. 

Зашпартйти, зашить, заплатять, 
заштопать. А ну лишень, жінко, візьми 
оцю мою свиту та зашпартай оту¬ 
течки дірку. М. Котовка, Екатер. г. 
Новом. у. Та це зашпартаетця, то 
воно и не видко буде. м. Нехвороща, 
Полт. г., Кобедяц. у. Тож с. Солоное, 
Екатер. у. 

Зашпортнутися, засуетиться. За- 
шпортнетця, буває, то й голову розбить 
можна (спускаючись по камьяних сгпу- 
панках з церкви вниз.) Вістник життя 
і знання, 1914, У, 202. 

Зашрубйтися, зарости. Стільки 
воює часу минуло... Зашрубилося, мов¬ 
ляв, заросло. Старицький, Безбатчен¬ 
ко, Нова Рада, Київ, 1908, 175. 

Заштепатися, забраться, залізть, 
зайти. Двір необюрожепий, то й за- 
штепаетця хто-небудь у двір у ночі 
та й украде що. С. Мартовая, Хар. і’., 
Волч. у. М. Лободовскій. 

Заштибувйтися,сбиться,сгу стать¬ 
ся, сваляться оті» поту н пнли. Літом 
вовна на вівцях так заштибуетця, що й 
дощ її не пробье. Тамі» же. 

Зашурувати, загрязнить. Носили 
пісок і в кошиках, й на ношах, і в 
приполах, возили в тачках, кидали 
руками й лопатами, зашурували оде¬ 
жу. Л. Українка, Твори, І, 181. 

Защадйти, сберечь. В інїм заща- 
див чималу суму грошей; поки життя 
їх, будуть згадувати своєю багпька. 
X. Онацькій, Полт. г. Мирг. у. 
Самойловичі» певне на свою персону 
приходячіе скарби защаживалі» п 
хороншгь. Величко,Літопись,Кіевт>, 
1855, III, 156. 

Защбпи, щеп, у защепи, вп срубі». 
Сділано „у защепи", т. е. ві> срубі», 
а не на столбахт». Кіевск. г. 0. Пчілка. 

Защулити, прижимать. Хлопець 
заплюгцив очі й защулив вуха, аби 
нічого не бачити й не чути. Крим¬ 
ський, Повістки і ескізи, 13. 

Заюдити, затаскать. Де це ти 
ножа заюдив? Та я его й не бачив! 
Батурин’Ь, Черниг. г. 

Заюшйтися,запачкаться „юшкою", 
сокомі» растенія. Це ти їв гсавуна 
та заюшився аж гго сами вуха, неначе 
свиню ссав! От то мабуть і смашний 
той кавун! Тамі» же. 

Заявна, нар., явственно,несомнін- 
но, извістно. Кримское панство 
утручаетея до нашего заявна вій- 
скового Никитинского, Камяно-за- 
тонского перевоза. Зварницкій, Ист. 
для ист. зап. коз, II, 1332. 

Заярйтися, прійти ві» сильное 
половое возбуждєніе. Так він як 
заярився коло неї, як заяривсь, так 
ему і сорому нема. Д. Богодарі», 
Екатер. г., Алекс. у. 

Заярний, живущій за яромі». 
Д. Степановка, Полт. у. 

Заярпенитися, заартачиться. 
Підрядивсь за сім карбованців, а тепер 
як побачив, що опріч нею, більш нікого 
нема, і заярпенився: не хочу, каже, 
везти за сім, давайте, коли хочете, 
вісім карбованців, то повезу. С. Звонец- 
кое, Екатер. у. 

Заяснйти, заясніть, заблестіть. 
Йшли ляхи на три гиляхгі, а козаки 
гіа чоторі, шапочками закраснили, 
шабельками заяснили. Изі» народной 
украинской пісни. Харьк. г. 

Зйячі вуха, роді» узора на пасхаль- 
ной писанні. Скаржинская, Описа- 
ное народ ннхі» писанокі», 1899,1,141. 

Збав, ізбйв, ву, избавленіе. Звар- 
ницкій, Источ. для ист. зап. коз., 1,621. 

Збавенний, спасительннй, прино- 
сящій счастье. Радивиловскій, Ві- 
неці» Христові», 1688, 11. 

Збавйтельний, искупительннй, из- 
бавнтельнмй. Барвпнскій, Нариси й 
оповідання, Полтава, 1907, 87: 
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Зб&рзо, нар., очень. Ой у святую 
неділю, рано, збарзо порапенько, ой 
там не орли заклекотали, як ті бідні 
невольники у турецькій неволі запла¬ 
кали. Изг народной думн. Плач 
невольників в турецькій неволі, 
огь кобзаря С. Пасюги, сл. Борисо- 
вка, Курск. г. 

Збарйтися, замедлить, заменГ 
каті ся. Пан Іван Іскра з товариством 
своім, збарившися по працах по- 
левих, меет простовати до велмож- 
ности вашой в Батурин. Зварницкій, 
Источ. для ист. зап. коз, І, 306. 

Збег, га, біглець, біглнй крі- 
постной челов’Ьк’Ь. Любавскій, Ли- 
товско-русскій сеймі., М., 1901, 808. 

Збезсббитися, ВИЙТИ И31> себя, 
одуріть. Він збезсебпвся, наче здурів, 
напившись горілки. С. Артемовка, 
Харьк. г., Волч. у., М. Лободовскій. 
Такое же слово єсть ві> Сборникі 
гуцульскихі. сказокч». 

Зберігбч, чб, хранитель, сохра- 
нитель. Кобзарь Кравченко належить 
до тих славних носителів та збері- 
гачів нашої народнеї піски -та думи. 
Засів, 1911, № 19, стр. 290. 

Збит, ту, ебитне ст> деревьев'ь 
листья. Сл. Липцн, Харьк. у. 

Збйтечне, нар., излишне, слиш- 
комч>. Зварницкій, Источ. для ист. 
зап. коз., І, 299. 

Збити. 1) Возвратпть назадь, 
завернуть. Отаман Іван Гусак велів 
товариство своє з лугів, з рибних ло- 
вель збить всіх до Січи. Зварницкій, 
Источ. для ист. зап. коз., І, 483. 
2) Согнать вміеті все стадо. Чабан 
баче, шо находе чорна хмара, зараз 
збив вівці всі до купи. М. Котовка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Збйтне, нар., слишкомт., особенно. 
Которни підуть царствія Божія, 
неповинни бити збнтне печалови- 
тнми. Радивиловскій, Вінець Хри- 
стовь, Кіеві>, 1688, 117. 

Збйтній, пзбнтннй, излишній. 
Величко, ЛІтоїшсь, Кіевь, 1848, І. 
363, 375. 

Збйток, ка, сшибка, схватка, Ср. 
сьбитися, сразиться. Амарт. ХУІ в.: 
сьбившема же ся полкома (Сло- 
варь Бостонова). М. Андріевскій, 
Дума, побігь трехь братьевь изь 
певоли, Одесса., 1884, 33, 79. 

Збйтошний, причинягощій шкоду. 
Чія це коровисько\така збитошна? Во¬ 
роній, Твори, Київ, 1909, 22. 

Збіг, гу. соединеніе. Ви йдіть 
усе вниз, усе вниз, убачите там збіг 
двох вулиць, Васгільківськоі та Кара- 
ваївської, ото там тая й площа. 
КІЄВ!>. 

Збігати, поймать. Цего діда і з 
собаками не збігаєш. Д. Богодарь, 
Екатер. г., Алекс. у. 

Збігтися, сростись. Було їх два 
невеличких дубка, а тепер вони збіглись 
і виріс один великий товстий дуб. М. 
Котовка, Екатер. г,, Новом. у. 

Збіжалий, бігльш. Може це якийсь 
збіжалий москаль. Нечуй-Левіцький, 
Повісті, Київ, 1914, IX, 121. 

Збі'жище, ща, місто сбіганья, 
місто сходокі). Нехай хто попробує 
зіпьясти хату на збгжищі молодячім, 
—з бридкости всякої не вибреде по 
свій вік. Кіевск. г., Чигир, у., Украін. 
етногр. Збірник, Київ, 1914, І, 37. 

Збіжниця, ці, хлібиое зерно. Зерна 
даютця пташкам, що не сіють, не 
охнуть і не збірають збіжниці. Ромни, 
Полт. г. 

Збій, бою, місто, гді бнваеть 
частая Ізда. На збою буває гарний 
хліб. Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у. 
М. Лободовскій. Сравни ві> Слова- 
рі Гринченка—„збій", II, 124. 

Збілйти, побіліть. Буду пити, 
поки збілієш вся, як весною квіти. 

-Шлях, М., 1917, У-УІ, 6. 
Збілувбти, сділать біли мі», ви¬ 

білить, обілить. Без крейди всю пику 
збілую, а ніс запалає вогнем (каоїсс 
мороз). Старицький, Поезії, Київ, 
1908, 409. 

Збільшення, ння, увеличеніе. Се¬ 
ляче повинні хапатись за всякий спо¬ 
сіб для збільшення своїх урожаїв. 
Засів, 1911, № 20, сгр. 308. 
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Збіранка, збірна, ви, сборки ру¬ 
кавові. сорочки сь вишивкою. Ку- 
старнне промисли Подольской г., 
Кіевь, 1916, 318, 323. 

Збірання, ння, еобпраніе. Збірання 
чаю. Сірий, Дивні ростини, Київ, 
1910, 16. В час збірання в нас бу¬ 
ло. Любавскій, Литовско-русскій 
ссйм'ь, М., 1891, прил., 7. 

Збірач, ча, собиратель. Збїрач каже: 
„Добре/ кинусь (у Дніпро). Давайте 
гроті". РІДНИЙ край, 1909, № 15, 13. 
Збїрач народних пісень, Маяк, 1913, 
У., 13. 

Збірна субота, ти, суббота пер- 
вой неділя великаго поста, когда 
впервне „дівчата збіраютця співати 
весняних пісень", Бзтуринь, Чер- 
ннг. губ. 

Збісикі'ти, стать бісомь, осата¬ 
ніть Він не паче збісите,—до нею і 
приступу немає. С. Солоное, Екате. у. 

Зблазнення, ння, соблазігь. С. 
Вовниги, Екатер. у. 

Збліднення ння, поблідиілоеть. 
36лгди синя яскравої фарби твору. 
У країн, наук. Збірн. М., 1916, II, 75. 

Зблйження, ння, приблішеніе, 
сблизкенье. Добровільне зближення 
Сходу з Запасом. Кримський, Му¬ 
сульманство, Львів, 1904, 63. Збли¬ 
ження до Перекопу. Зварницкій, 
Источ. для ист. зап. коз., І, 599. 

Зблуда, да, заблужденье, утеря 
дороги. Вам загрожує небезпека зблу¬ 
ди з дороги правди на дорогу загибелі. 
Ванькевич, Проповіді, Проскурів, 
1917, 41. 

Збляклий, поблеклий /О ЦВІТКІ, 

о челоьікі) Сл. Миртовая, Харьк. 
г., Волч. у. М. Лободовскій. 

Збожнйір, ці, поміщеніе для зер¬ 
нового хліба. А Іван ось одмикає 
власную збожпицю, - на базар він пос¬ 
пішає, одміря пшеницю. Старицький, 
Повісті, Київ, 1908 428. 

Збої, їв. иетоптанная скотом?» 
степная цілина. Херс. г. Почоскій, 
Описаніе растительности Херсон, г. 
1917, II, 21. 

Зббндити, украсть, стащить. Ку¬ 
бань. С Томаровка, Кур. г., Білг. у. 

Зборисно, на, сборище. Радиви- 
ловскій, Вінець Христові., Кїев, 
1688, 205. 

Зборщастий, иміющій сборки. 
Миля шапку найшов, миля зборщасту 
(см. слово „миля"). Харьковскій 
Сборникі», 1894, VIII, 379. 

Збочення, ння, уклоненіе сь гряз- 
ной дороги, вообще уклоненіе оть 
чего-либо. Збочення з певного шляху. 
Рідний Край, 1912, № 16-17. 

Збрйжувати, сморщивать, ділать 
складки на кожі. Збрижу вати ковку 
треба, а не розправляти, не розгпя- 
гати; тоді краще продаегі її: подумає— 
велика. Сл. Мартовая, Харьков. г., 
Волч. у. М. Лободовскій. 

Збродень, ня, злодій, преступннй 
человікь, грабитель. Радивилов- 
скій, Вінець Христовь, Кіевь, 
1688, 54. Зварницкій, Источ н. для 
ист. зап. коз., 1903, І, 678. 

Зброднин, на, бредень (?), рибо¬ 
ловний снарядь. Рнболовннхь сі¬ 
тей, неводов; збродішков малих, 
сділинннх, пудов 1000. П. Коро- 
ленко, Матеріали по исторіи войска 
запорожекаго, Харьковь, 1896, 11. 

Збрбдня, ні, престугоіеніе, 8ЛО- 

діяніе. От тих пезбожних свое- 
вольцов лгодюм чужим и хорошим 
купцум тром татарином и двом 
урменином уросла збродня. Звар- 
ницкій, Источ. для ист. зап. коз., 
І, 12, 13. Літопись Самовидця, 
Кіевь, 1878, 383. 

Зброевня, ні, арсеналь, оружей- 
ная палата. 3. Левицька, При би¬ 
тій дорозі, Київ, 1912, 17. 

Збрбїще, ща, оружіе вооруженїе. 
Старицький, Поезії, Київ, 1908, 124. 

Збрбння, вооруясеніе. Прошу о 
милостивом наставителном указі, 
какія вновь зброньи вечина ти, 
ионеже уже в>*ліл єсть конним п 
піхотним сердюцким полкам еово- 
куплятпоя. Звзрницкій, Источ. для 
ист. 3*п. КОЗ., І, 925. 
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Зброс&ти, сбраснвать. Ой косо, косо 
кохана, сім літ я тебе кохала, що 
неділеньки вбірала, за дин (один) ве- 
нер я тебе збросала. Вісільпа пісня, 
С. Оболонь, Полтав. г., Хорол. у., 
Зтнограф. Сберн., Спб, 1853,1, 366. 

Збрянчити, спустить, растратить. 
Це уже синок після смерти батька 
збряпчив земельку. С. Кулебивка, 
Екат. г., Новом. у. Де це ти свою 
кобилу діві—Збрянчив циганам у 
ярмарку в Липцях. С. Солнцевка, 
Харьк. у. 

Збудж&льник, ка, возбудитель. 
Вікул, Россійсько-україн. Словник, 
Гадяч, 1918, 6. 

Збуйвик, ка, старий, истасканнй 
бугай. Д. Бодаковка, Полтав. губ., 
Мирг. у. 

Збуйник, на, разбойнп?л>, грабп- 
тель. Дівко, дівко, пой (пойди)до 
дому, продаламх тя Янечкови, ве¬ 
ликому збуйничкови. Вт» ночи прі- 
йде, вт. ночи пойде. Житецкій, 
Очеркть звуковой исторіи малорус. 
нарічія, Кіевт>. 1876, ззз. 

Збулг&чити, разбудить, потрево- 
жить. Ми уже було й поснули, коли 
це де не взявся Семен Кримський та 
Іван Нетреба, давай стукати, давай 
стукати, збулгачили пас. Д. Бого- 
дарь, Екат. г., Алекс. у. 

Збунтований, ння, поднятіе бунта, 
взбунтованіе. Словарь книяс. мало¬ 
рус. річи- XVII в., Кіевть, 1889, 29. 

Збухлий, вспухшій. Сам цетпр 
світотвору (босяк) був присадкуватий, 
неначе збухлий, з величезними руками 
і понурим, зарослим колючою щети¬ 
ною, лицем. Винниченко, Босяк, 
Основа, Одеса, 1915, 7. 

Звагув&ти, обнекать, осмотріть, 
обратить вниманіе („зверніть ува¬ 
гу"). Тепер, зятеньку, в шальвію, а 
тепер зятеньку, не вірю: всеньке моє 
подвірьячко звагував, а що найлюбіще, 
а що найвірніще, то б і собі взяв. Дем- 
ченко, Українське весілля, Одеса, 
1904 1- 1. 

Зв&дця, ці, клеветник’ь, крамоль- 
! никі>, оболгатель, наводнивсь. Сло- 
! варь книж. малор. річи ХУІІ в., 
! КіЄВТЬ, 1889, 29. 

Зважливо, нар., отважно, сміло, 
рішительпо. Килипа спершу одмови¬ 
лась, але зараз же, усміхнулась, по¬ 
просила і зважливо випила (чарку 
горілки). Винниченко, Голота, Київ, 
1906, 152: 

Зважнйй, отважннй. Я иад без- 
кедом лежав. Та дужа молодість, 
зважиа, і смерть здавалась не страш¬ 
на. Молода Україна, 1910, № 3, 23. 

Зв&жно, наріч., отважно, сміло, 
рішительно. Старидькнй, Поезії, 
Київ, 1908, 11. 

Звалятися, совокупиться. Моя ж 
ти, кумасенько, сама я чула, як Ма¬ 
рина та звалялась у гючі, гпа їси тс 
у пас, серед хати, на долівці, з фЙр- 
шалом. Олександром Іванович' м... А у 
неї ж і чоловік єсть... С. Солнцевка, 
Харьк у. 

Зв&пнення, ння, известковость. 
Артеріо-склероз-ствердіння и звапнен- 
ня кровьяних жил. Вістішк життя і 
зна:шя, 1914, У, 200. 

Зварок, ка, відомость, извістіе. 
Бере сват періоіски, кварту горілки, 
перевьязуетцл навхрест червоним по¬ 
ясом і несе сватові зварок, у якому 
положенію его дочгса. С. Волинки, 
Чернигов. г., Сосн. у. Труди о-ва 
изслід. Волнни, 1914, XII, 169. 

Зведення, ння, совращеніе. Сло¬ 
варь книж. малорус. річи ХУІІ в., 
Кіевт., 1889, 29. 

Звеликорущений, овеликорусілнй. 
Нові пісні привозятця з Вадесу: і 
отакі звелгікопущенг, і старі козацькі, 
і чабане кі. Кримський, Повістки і 
ескізи, Коломия і Льзів, 1895, 272. 

Зеернячити, свернуть, спустить, 
скривобочить. Як же ему шапку на¬ 
діти? Чи гостро, чи трохи звернячи¬ 
ти назад? С. Новий Кодакть, Ека- 
терин. у. 
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Зверн&читися, ізвернйчитися, на- 
клоняться на боні,, скрнвобочитись. 
Хата дуже стара, уже давно звер- 
пячилась на бік. Мирополье, Кур. г., 
Судж. у. 

Звбрток, ка, узелі,, сверток. Там 
такі звертки ті ченці позкручували 
із того полотна, рушників, хусток 
та сорочок, яких їм по селах пона¬ 
давали на ікону, що й підняти од 
землі трудно! Та ото і продають усе 
те добро за великі гроші. Мандрн- 
ковка, Екатер. у. 

Зверхй, нар. сверху, снаружи. 
Не лиш зверха, але й зі-споду, з сере¬ 
дини, від ока кліпка ' твою червоніє і 
висипають па ній дрібнесенькії при¬ 
щики, як мак. М. Левіцький, Лпхі 
хороби на очі, Київ, 1901, 6. 

Зверхній, верховний. Король— 
пан зверхній. Любавскій, Литовско- 
русскій сеймі,, М., 1901, 276. 

Зверху, нар., снаружи. Христост, 
Спаситель зч, особливои своеи лас¬ 
ки Божеи зверху и внутр’ь его 
исц’Ьлил'Ь. Радивиловскій, В'Ьнец'ь 
Христові,, Кіеві,, 1688, 32. 

Зверц&дло, ла, зеркало. Тамі, же, 
28. 

Звйрчати, нагородять, сплести, 
наврать. Зверчав рябої кобили сон. 
Харьковскій Сборникь, 1894, УIII, 
373. 

Звершенствування, ння, совершен- 
ствованье. Як що негарная людина 
має непорожню голову, шо оберта всю 
свою пильність на, розумування, на 
розумове звершенствування. Кримсь 
кий, Повістки і ескизи, Коломия 
Львів, 1895, 178. 

Звести бучу, поднять крик’ь. 
Старі поїхали на ярмарок, а діти 

звели бучу таку, що на десяту вулицю 
чути. Сл. Мартовая,Харьк.г.,Волч. у. 
М. Лободовскій. 

Зветш&лий, обветшалнй, ветхій. 
Словарь книж. малорус. річи 
XVII в., Кіеві,, 1889, 29. 

Звйвон, ка, извилина. І. Нечуй- 
Левіцкпй, Грам. укр. яз., 1914, І, 23. 

Звйвчасти, извилистнй. Тамі, же. 
Звйзнути, сильно ударить, хва¬ 

тить. Він дивгівсь, дививсь, а далі 
вину в камінюку, та як звизне нею 
хазяїна по голові, він так мертвий і 
впав на місті! Сл. Тарасовка, Хар. г., 
Куп. у. Зтногр. Обозрініе, М., 
1893, XVII, 99. Слухала вона, слухала 
її, а далі як звизне її по пиці! 
С. Солнцевка, Харьк. у. Наш Бог 
(руський) як звизне вашою (жидівського), 
гпак ваш і впорався! Динарів, Чорно¬ 
морські казки й анекдоти, Кат.- 
дар. 1896, 4. 

Звйклий, обнчннй. Украинское 
народонаселеніе старалось заста¬ 
вить каравани ходить „звиклими 
дорогами". Верзилові», Очерки тор- 
говли Южной Руси, 1898, 13. Сей 
мой тестамент'ь чинился сі, пид- 
писомі, руки писарской и при 
звиклой печати городовой. Труди 
Полтав. учен. архив. комиссіи, 
1917, XV, 82. 

Звиклість, ті, привнчность. Листі, 
ваші, панскій подлупь звиклости 
нашой вичиталисмо. Зварницкій, 
Источ. для ист. зап. коз., 1903,1, 246. 

Звйнність, ти, увертливость (?)• 
Ніколи вони (хлопьята) мене, не влу¬ 
чали (каміньцями), бо ми, ластівки, 
вміємо дуже добре літати, крім того 
я походжу з родини, звісної своєю 
звичністю. Молода Україна, 1908, 
№ 12, 20. 

Звйнно, нар., пзвиваясь. Тигри 
повертаютця дуже зграбно, звітно, 
гарно. Молода Україна, 1912, № 6,17. 

Звиснути, остановиться на чемі.» 
заняться Ч’ймі, либо. У селі неможна 
так звиснути на одно ремество та й 
жити з ремества, а треба ще й хліба 
робити. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у. М. Лободовскій. Звисли на 
одного, а сами нічого не робите. 
С. Могриця, Харьк. г., Сумск. у. 

Звити гніздо у кого, устроиться 
ловко вт, чужой семь'Ь, бить очень 
принятнмі, гд’Ь. О, Мелашка й гніздо 
звела у дячихи: і днює й ночує там. 
Сл. Мартовая, Харьк. г. Волч. у. 
М. Лободовскій. 
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Звйток, ка, извивї>. І сторожка, 
лиха змія з нори по волі виповзає на 
білу плиту рундука', то враз зовьєтця 
в три звитка, то ляже биндою й 
засяє. Старицький, Поезії, Київ, 
1908, 375. 

Звитяжця, ці, побідитель. Сло- 
варь книж. малорус. річи XVII в., 
Кіевь, 1889, 29. 

Звйхленнин, ка. Искуственннй 
внкидншь ребенка, которнй діла- 
еть замужняя, а наиболіе дівушка, 
назнвается „збігленя". Як кінчаетця 
семий рік збігленяті тоді, приходе по 
нею біда, бере его і вно (воно) стає 
звихленником. Етноґраф. Збірник, 
Львів, 1912, 286. 

Звишпомененний, вншеупомяну- 
тнй. Зварницкій, Источ. для ист. 
зап. коз., І, 533. 

Звідний, сводішй. Одлучено було 
й Роганя з его звідним братом. Будяк, 
Рогань, Киів, 1911, 15. 

Звіздй, дй, родь узора на пасхаль- 
ной писанкі. Скаржинская, Описа- 
ніе народннхь писанок^, 1899, І, 
142, 143, 146, 147. 

Звіздонбша, ши, мальчикт», нося- 
щій на праздникгь Рождества Хри¬ 
стова звізду для поздравленія 
хозяевь дома сь праздннкомь. До нас 
сегодня приходили звіздоноши, аж 
вісім хлопчаків. С. Гуляйполе 
Екатер. г., Верхи, у. 

Звіздбнути, ударить одинь разь, 
Но сь СИЛОЙ. Як звіздоне его по пиці! 
Кубань. 

Звіздчйк, кй, торфяное расте- 
ніе. Рудницький, Коротка ґеоґрафія 
України, Киів-Львів, 1910, 138. 

Зві'зувати, связнвать. Давай кру- 
тити хлюби і зачали звізувати. 
Назвізували і казюугпь: „хто ж полізе 
в тую нору?" Д. Мал. Дубровица, 
Холм. г.. Бульок, у. 

Звій, вбю, шарнирь. Ця скриня 
непроста, а на двох звоях. С. Тома- 
ковка, Екатер. у. 

Звірений, удостовіренннй, про- 
віреиннй. О, де уже звірена річ, що 

оце отак і було, робилось, як каже 
Свирид! Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у. М. Лободовскій. 

Звірйнність, ти, звіринность, зві- 
риное царство. Від того часу звірин- 
ність України не ггідлягала значним 
природнім змінам. Рудницький, Ко¬ 
ротка ґеоґрафія України, Киів- 
Львів, 1910, 147. 

Звіроббй ббя, истребитель звірей, 
звіробой. Оглянувшись навкруги, він, 
по всім правилам америкапьских звірю- 
боїв, ліг пластом па землю, ггрипав 
зпергиу одним, потім другггм до неї 
вухом. Барвинський, Нариси й опо¬ 
відання, Полтава, 1907г 118. 

Звірогляд, да, челов&к’ь сь зві- 
риннмь взглядом'ь. Ви про кого де 
тут балакаєте?—Та про тою звіро- 
гляда, Родьку Тагггаренка. Батурпнь, 
Черниг. г. 

Звіроїд, да, звіроідь, ругатель- 
ное слово. Ах, ти звіроїд, сучий син! 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Звіроловний, звіроловний; тепето 
звіроловне. Зварницкій, Источ. для 
ист. зап. коз., 1903, 11,- 1971. 

Звірбцтво, ва, звірство. Супокійгю 
Лисепко в мус. а ті, гговні звіроцггіва гпа 
злоби, слова. Старицький, Поезії, 
Киів, 1908, 306. 

Звіроядйна, ни, звіриний кормь. 
С. Вовниги, Екатер. у. Словарь 
книж. малор. річи XVII в., Кіевь, 
1889, 64. 

Звірчй, чати, маленькій звере- 
нокь, Отаке мапеньке звірча, а такс 
ж кусливе, анахтимське. С. Солн¬ 
цевка Харьк. у. 

Звірючий, звіреній. Сл. Липцн, 
Харьк. у. 

Звірянувйтий, человікь сь наклон- 
ностями звіря. Грицько звірякуваптй 
чоловік', він так звірем і дгівитця. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у. 
М. Лободовскій. 

Звірятник, на, охотник'ь на зві- 
рей. Слухай ти, звірятнику! Молода 
Україна, 1910, 1, 10. 
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Звістйтель, ля, извіетитель. Від¬ 
кіля ж ти знаєш, що вже ми зами¬ 
рились з німцем?—А тамечки по городу, 
бігають скрізь звістгітелі та й кри¬ 
чать, що є сили. С. Звонецкое, Ека- 
терин. у. 

Звістйтельно, ізвістйтельно, нар., 
извістительно, извістію. Под ду¬ 
шевним нашим сумленьем вашему 
цар-му величеству извістительно 
творим, товариство наше до него 
ґБулавина) не пристаєш. Зварниц- 
кій, Источ. для ист. зап. коп., І, 
1008. 

Звістувйти, оповістить, изві- 
слить, положить. Слуга звістуво.в, 
що подано до столу. О. Пчілка, Но¬ 
ва Рада, Київ, 1908, 339. 

Ззітлжество, ва, побіда, воєнная 
доблесть. Літописи Самовидца, 
Кїев'ь, і876, 384. 

Звічйстий, отвічннй. Вь 1522 г. 
Король Сигизмундь писал'ь ста¬ 
рості Жмудовскому: „ажбьі твоя 
милость вь пушчахь и озерахь и 
рікахь входові и пожиткові» ихь 
звічистнхь мінт не забороняла". 
Любавскій, Областное діленіе, М., 
1893, 443. 

Звлйща, нар., особливо, тімі» 
боліє. З того згубу отчизнн на 
для чого вашей милости тішитися 
звлаща, кгди найяснійщий король 
его милость пе єсть еще потлум- 
ленний. Зварницкій, Источн. для 
ист. зап. коз., І, 1027. 

Звод, ду, ссора, подбиванье кт> 
ссорамь, брани. Він тільки й тя¬ 
мить, у сімьг зводи зводити нерест 
робити! Кримський, Повістки і ескі¬ 
зи, Коломия і Львів, 1895, 7. 

Зводити 1) Виводить, изь „груд¬ 
ки" глини високій, усіченпнй ко¬ 
нуси (гончарний терминь). Заріц- 
кій, Гончарний промнсель ви 
Полтавск. г., 1894, 54. 2) Сочинять 
вндумнвать. То баби звели брехню, 
що Тимоха утопивсь з конем, а він 
собі любісенько живий. С. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у. Це Голіздра звів 
на мене отаке неподібне буцім—тол 

у пана пшеницю украв. Д. Богодар'Ь 
Екатер. г., Алекс. у. 2) Строить, 
зводити хату, взводити хату. Брацл. 
у. І. Нечуй-Левицкий, Грам. укр. 
яз., 1914, 68. 

Зводне, ного, роди дани за укра- 
денняго коня или рола „по копе 
грошей зводного на подданнхь, а 
передь ти мі» дей водле обнчно 
стародавного по чотири гроши 
зводного на врядь замковий лад¬ 
нано". Любавскій, Литовско-русскііі 
сеймь, М., 1901, прилож., 49. 

Звбдовий, подьемннй. По над 
тій рів спускали на день міст зводо- 
вий, а на нічь підносили его до гори 
гюпри браму. Лихоліте на Русі, 
Львів, 1892, 59. 

Зволг&ти, испортить. То пічник 
путящий: він уже як візьметця, то 
діла не зволгає. Бодаковка, Полт. г., 
Мирг. у. 

Зволивати, сознвать. Сині» божій 
зволнваетт» до себе апостолові». 
Радивиловскій, Вінець Христовь, 
Кіевь, 1688, 105. 

Звомпити, взвнть благимь матомь, 
ноднять большой крикь. С. Старите 
Санжарн, Полтав. у. Вь Словарі 
Гринченка слово „звомпити" пере¬ 
ведено словомь „оробіть, пасти 
духомь, смутиться, потерять на- 
дежду", І, 135. Едвали ото будеть 
точний переводь: сколько прихо- 
дилось слншать, везді слову „вом- 
пити" придавалось значеніе „силь¬ 
но кричать, поднимать неистовнй 
крикь". 

Звбна, ни, ободь колеса воза, 
состоящій изь шести косяковь. 
Д. Мал. Дубровица, Пищацкой вол., 
Холм. г., Більск. у. 

Звонакй, ків, неокованния колеса 
для возовь. Александровичь, Ка- 
менотесн-кустари Подол. г., Кіевь, 
81, 82. 

Звонлний, звенящій. Поїдемо ми 
бором гиумннпим з звопом звоняним; 
бір буде шуміти, звін буде звонити. 
Черниг. г., Ніжин, у. Зтнографич. 
Обозрінір. 1898, XXXVII, 101. 
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Зворотич, ча, місто сближенія 
концовь обода вт> колесі. Саме на 
зворбтті тріснув обод, аж до спиці, 
а спиця ледве держитця. Сл. Мар- 
товая, Харьк. г., Волч. у. М. Лобо- 
довскій. 

Зворотний, возвратннй; зворотний 
тіф, возвратньш тпфч.. М. Левпць- 
кий. Лікарські поради, Спб, 1913, 
126. 

Звороткин, ка, тоже, что „по- 
хребтина", хребегь вт> остові че- 
ловіка. Коропьов, Про людське 
тіло, Полтава, 1908, 23. 

Зворушальнии, ка, возбудитель. 
Вікул, Російсько-україн. Словник, 
Гадяч, 1918, 6 

Зворушення, ння, тревога, безпо- 
КОЙСТВО. Від чого ця жалість у мене 
і зворушення, і така хороша печаль? 
Винниченко, Промінь, 1917, № 1—2, 
стр. 11. 

Зворушливий, производящій тре- 
вогу, волненіе. На Юрія сей дода¬ 
ток зробив зворушливе вражіння. 
Дзвін, 1913, № 4. 268. 

Зворушливо, нар., встревоженно, 
трепетно. Зворушливо закликали до 
себе розчинені з мережанами занавіс¬ 
ками віконечка будинки. Дзвін, 1913, 
№ 2, 84. Ваннпченко, Промінь, 
№ 1—2, стр. 12. 

Звугліти, обуглятьея. Цс такі 
дрова, що вони тільки звугліють, а 
горіти не горять. С. Звонецкое, 
Екатер. у. 

Звуконаслі'дний, звукоподража- 
тельннй (граммат. термнн'ь) Кни- 
гарь, Київ, 1917, [, 8. 

Звьязня, ні, связь, кріпость, 
прочность. Звьязня в гіги добра, сто¬ 
ятиме ця клуня ще годів сорок. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Звьязнйй, связаннй, плотно сло- 
Ж.ЄННЙ. Він малий, але звьязтій 
хлопець. С. Капуливка, Екатер. у. 
Он мал муж, но связен. йннокентій 
Ґізель, Синопсисть, Кіев’ь, 1680, 22. 

Звягати, медленно, но безоста- 
НОВОЧНО лаять. Звягає та й звягае 

проклята собака,—ні вгаву, ні пере¬ 
стану їй нема! А щоб гни ему здохла! 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Зв.ізаний вст&не, роді, пгрк или 
забави вч» Галнціи и Угорщині 
„на посіджіні" у тіла покойника. 
Етноґраф. Збірник, Львів, 1912, 243. 

Згаджйти, срампть, посрамлять. 
Словарь книж. малор. річи XVII в., 
Кіевь, 1889, 29. 

Зганжувйти, обезобразить; зган- 
жуватгі лице, скарадити; дівчина 
скарадила собі око. Кіев г., Звен. у. 
І Нечуй-Левіцький, Грам. укр. яз., 
1914, І, 2. 

Згйрди, дів, шейнші украшенія, 
ожерелья (гуцул.). Вона любила 
шите лудіння, і немало десь піде 
гроший на шовкові хустки та дорогі- 
згарди. Коцюбинський, Тіні забутих 
предків, Спб.—Львів, 1913, 37, 
Украинскій народч», II, 486, 551. 

Згірок, ка, огароісь. Як ми Ме¬ 
ланів вінчали, воскові свічі палали, 
кидали згарки в горілку, вже нагиа 
Меланя у вінку. Демченко, Україн¬ 
ське весілля, Одесса, 1903, 68. 

Згарятина, ни, запахч» отч» горя- 
щаго сукна. І. Нечуй-Левіцький, 
Грам. укр. яз., 1914, І, 28. 

! Згаснути, умерегь. Пані! пані!— 
Що там таке? Та пан згасли! Заио- 
рожскій-кутт>, Екатер, у. 

Згаюв&тн, потерять, пропустить. 
Присташиха не дала ему дурно зга- 

| ювати час. Кримський, Повістки і 
ескізи, Коломия і Львів, 1895, 154. 

Згеретйчати, сділаться ерети- 
комч», обч>еретичигься. Требника» 

! П. Могили, Кіевч, 1616, нредмова, 5. 
Згйкатися, спіться, оговориться. 

Як би нам тільки ранійще згикатгця, 
а тоді б уже й їхати. М. Бол.-Со- 
рочинцн, Полт. г., Мирг. у. 

Згиніння, ння, егибанье. Двоє 
вихаюпщя (на релях) навстоячки без 
підкидальщгіків, розвихуючи мгтусь 
дошку з вервечками згинанням і ви¬ 
простуванням колін. М. Крамаренко 
(М. Динарів), Різдвяні святки на 
Чорноморії, 1895, 7. 

19. 
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Згйнення, ння, губительство, все- 
губительство. Словарь книж. малор. 
річи XVII в., Кіевт», 1889, 29. 

Згіддя, ддя, всякія для работх 
хозяйственнші припадлежности, 
каїгь-то: возн, ярма, сани, плуги, 
борони. У пдго усякі згіддя єсть. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у. 
М. Лободовскій. Сравни вгСловарі 
Гринченка—„згіддя", II, 138. 

Згірднкй, гордий, укоризненннй, 
обидньш, презрительннй. Ти ж то 
мені ніколи згірдного слова не сказав. 
Товмачик, Колом, пов. Етноґраф. 
Збірн., Львів, 1912, 59, Кримський, 
Мусульманство, Львів, 1904, 29. 

Згбршення, ння, ухудшеніе. Ра- 
ливиловскій, Вінець Христовв, 
Кісв'Ь, 1688, 321. 

Згладити, сжить, уничтозкить. 
Піде правди діти: я казала Метрі, 
гцо треба згладити з світа Остапа, 
Основа, Одеса, 1915, 33. 

Зниження, ння, еглаженье, сня- 
тіе, уличі оженіе. Богь его вндалі» 
за нась на смерть для зглаження 
гріхові. нашихт.. Радивиловскій, 
Вінець Христові», Кіевт>, 1688, 363, 
527. 

Зглазнйй, происшедшій оті» 
„зглазу". Перелоги водянії, віггхрянії й 

■плазпії, вам, перелогам, тут не бу¬ 
вати, Харьковскій Сборник’ь, 1895, 
IX, 290. 

Зглембздати, сляпать, сотворить, 
создать. Це Григ{ько таке чуперадло 
зглемездав. Батуринь, Черниг. г. 

Зглядно, наріч., видимо. Зглядно 
здоровий чоловік, а вмер напруго. Етно- 
ґрафич. Збірник, Львів, 1912, 373. 

Згнйлість, ти, гнилость. Третин 
разом показуетея человікть до згни- 
лости склонннми потравами яко- 
вимись сирими, и нестравними. 
Евхологіон ал'о требник Петра 
Могплн, Кіевт», 1646, предмова. 

Зговорйтися, окончить говорить. 
Оч' ,<;<• мої кирепьк’ї оддквгілися,- вус¬ 
та ж мої солодкії зговорилися, руч¬ 

ки ою мої біленькії одробилиея. Коно- 
щенко. Українські пісні, Одеса, 
1909, II, 28. 

Зговбрний, внпрошенннй, вьшу- 
жденннй. Создавайте нищим милос¬ 
тиню незговорную і неосуждегтую, 
бо зговорна милостиня—то не польза 
дугии. Тихоновт», Черниговскіе стар- 
цн, 70. Труди черниг. губ. архив. 
комиссіи, внп. II. 

Зговбрчиво, нар., миролюбиво, 
согласно. С. Томаковка, Екатер. у. 

Згбдливо, нар., пригодно, соглас¬ 
но, миролюбиво, сговорчпво. Любав- 
скій, Литов.-русскій сеймі», М., 1901, 
219, прилож., 3. От сего часа впе¬ 
ред любовне и згодливе з братними 
людми обходилися. Зварницкій, 
Источ. для ист. зап. коз., І, 678. 

Згодність, ти, согласіе, едино- 
мнеліе. Словарь книж. мачор. річи 
XVII, в., Кіеві», 1889, ЗО. 

Зголбвок, на, зголбвье, вья, ипаче 
надсад, насад, т. е. подушка поверхи 
оси вт> телігі. С. Чаква, Волнн. г., 
Луцк. у., д. Рнловка, Волнн. г., 
Засл. у. 

Зголубіти, сділаться голубині». 
А от ще точитця (поток) по якійсь 
голубій плиті й сам зголубів, опрозо- 
рився. Хоткевнч, Гірські акварелі, 
Харьків, 1914, 4. 

Згомозйтися, прійти вт> дви- 
женье, заеуетиться. Враз все пта¬ 
ство згомозилось, з трупу геть пороз- 
легпілось.. Манжура, Дніпрові Хвилі 
1913, № 15—16, 235. 

Згони Петра, В еояшні дні бува 
часто видно, як будто в полі бі¬ 
гають филі; ці филі вовутця „Пе¬ 
трови згони", або „Петро погнав 
овець пасти". Полт. г. Втяограф. 
Обозрініе, М., 1891, 114. 

Згоріння, ння, созженіе. Зь Бо¬ 
жого допущенья тоть занокі» бнлть 
згорілі», по которомт» згорінію 
оного замку самі» ден его милость 
король Казимерт» изі> королевою 
рачилі) туть у Володнмеру пріі- 
хати. Любавскій, Областное ділені*4, 

і М., 1893, 828. 
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Згорнй, нар., сверху. С. Богачка, 
Полт. г., Хорол. у. 

Згорнутість, ти, сжатость. Жарти 
Ні о не мпогословні, а уривчасті, час¬ 
то лакошчні, але гострі і влучні по 
короткості і згорнутості. Нечуй— 
Левіцький, Повісті, Киів, 1914, 48. 

Згоршення, ння, ухудшеиіе. Сло- 
варь книж. малор. річи ХУІІ, в., 
КІЄВТ), 1889, ЗО. 

Згбршити, похуясать, оплошать, 
опуститься. То єсть ясно вашпм'Ь 
МИЛОСТЯМЧ. вснмч., яко се люде 
нашое религін згоршили и та кч> вч. 
набоженствахгь евоихч. оспалн. По- 
сланіе кн. К. Острожского, 1593 г. 
Житецкій, Очеркч. звуковой истор. 
малор. нарічія, Кіевч., 1876, 364. 

Зготовання, ння, устроеніе, совер- 
шеніе. Словарь книж. малор. річи 
ХУІІ в, Кіевч., 1889, ЗО. 

Згрббний, ловкій, пзящнии. Вона 
■і па вроду горна, і така собі тоненька 
та зграбнснька. Волинь, О. Пчілка. 

Згрельно, нар., красиво. С. Зали- 
манч., Воронеж г., Богуч. у. 

Згрібілий, нерешедшій старческій 
возраетч». Радивиловскій, Віпецч. 
Хрисговть, Кіевч., 1688, 205. 

Згрібі'лість, ти, возраетч. послі 
старости, приближающій человіка 
кч> смерти. Кто почнетч. вч> томч> 
винограді бозскомч. працовати го¬ 
дини першои, которою естч> дітин- 
ство, нехай кто почнетч. працовать 
години третеи, которою естч. мла- 
дость, нехай кто почнетч. працовать 
години ніостои, которою естч. муже- 
етво, нехай девятои, которою естч. 
старости, нехай единадцатои, кото- 
рою естч. згрібілость. Тамч. же, 205. 

Згромаження, ння, 1) Згребаніе 
сіна, соломи. 2) Собираніе людей, 
вош'ка во-едино, сплоченіе, сое-’И- 
неніе. Велпчко, Літоиись, Кіевч., 
1885, III, 546; Зварницкій, Источ. 
для ист. зап. коз., • 1903, І, 972, 
Радивиловскій, Віпецч. Христові,, 
Кіевь, 1688, 24. Словарь книж. 
малор. річп ХУІІ в., Кіевч., 1889,30. 

Згрошей виходити, падать вч> 
ціні. Сл. Козачья Лопань, Харьк. у. 

Згрубйти, ізгрубйти, плохо посту¬ 
пить, измінить. Ми хоіцем вини и 
гріха нашего, им же Бога п его цар- 
ского пресв-го величества маєстат 
изгрубили, каятися. Зварницкій, 
Источ. для ист. зап. коз., II, 1096. 

Згрубіти, огрубіть, одеревініть, 
одебеліть. Словарь книж. малор. 
річя ХУІІ в., Кіевч., 1889, ЗО. 

Згубливий, губительннй, пагуб- 
ннй. Мабуть, чи не згине вона від 
згубливоі хвороби. Молода Україна, 
1902, № 12, 16. 

Згубність, ти, пагуба, гибельность. 
Екатериносл. губ. архавг ХУІІІ в. 

Згубно, нар., пагубно, гибельно. 
Но що ггайзіубпіще всего, що навіть 
ті, котрі запричащались, тікають 
не вислухавши подячних молитов після 
св. причастя. Ванькевич, Проповіді, 
Проскурів, 1917, 33. 

Згусток, на, сгустокч,. Невеличкі 
часгпочки збиваютця в згустки. Молода 
Україна, 1911, № 5, 26. 

ЗгучЙТИ, звучать. Картини у нею, 
квітки, згучить ему мужно. Засів, 
1911, № 27, 418. 

Згущення, ння, сгущеніе, С. Соліі- 
цевка, Харьк. у. 

Зґабитися, умереть, пропасть. 
Він уже давно згабився. Батуринч., 
Черниг. г. 

Зґелк, иу, замішаніе, сумьятица. 
С. Радншевка, Волнн. г., Засл. у. 

Зґиндзитися, околіть, пропасть. 
Мамо, а де ж наш Вовчок?—Е, сипку, 
Вовчок уже давно зшндзився. Д. Бо- 
годарг, Екат. г., Алекс. у. 

Зґйдзнути, околіть, здохнуть. 
От таке стерво як оця пані Віля- 
винчиха, і не зтдзне, а от оцей 
добрий пап і прибрався. С. Поповка, 
Полт. г., Пирят. у. 

Зґрухбтакий, сломанний изуро- 
дованннй, сокрушешінй. Возкргіли 
труну, оглянули трупа. Ліва рука 
обухами (чеконамгг) згрухотаиая, а 
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все тіло покрито знаками синіми, 
побитими. О. Левпцькій, Волинські 
оповідання, 1914, 157. 

Здаватися, нудиться. С. Черкас- 
скіе Тишки, Харьк. у. 

Здання, ння, сдача. Літопись 
Самовидца, Кіевчь, 1878, 384. 

Здйтень. ня, способннй, години, 
артисть. О, то великий здатень! то 
великий митець на все! С. Солоное, 
Екатер. у. 

Здйтливий. уступчивий; здатливпй 
чоловік. І. Нечуй-Левіцький, Грам, 
укр. ЯЗ., 1914, і, 80. 

Здатливість, ти, уступчивость. 
І. Нечуіі-Левіцький, Тама. же, 70. 

Здатчин, ка, сдатчик'ь. Любецкій 
архиБЧ» гр. Мнлорадовича, Кіевч., 
1898, І, 31. 

Здвиг, га, СДВИПЬ, оползень. За¬ 
літний здвиг землі бува в богатех 
місцях, між иншнм і в Київі. Молода 
Україна, 1910, № 2, 27. 

Здергкка, ки, сдерживанье, Вудь у 
мене хоч на крихту більше здероіски 
од того клятого спиргпуоза. Барвин- 
ський, Нариси й оповідання, Пол¬ 
тава, 1907, 170. 

Здерідна, нар., изрідка. Здерідка 
й тепер буває справжня віспа па 
людях. М. Левіцькнй, Лихі хороби 
на очі, Київ, 1901, 5. По коридорі 
здерідка проходила, дозорці. Рада, 
1914, № 79, 3, „Злочинці". 

Здзйбріти, украсть. Ото і мишо¬ 
ловку Демид же таки зд торів. 
С. Шульгивка, Екатер. г., Новом. у. 

Здивовання, ння, удивленіе. Він 
слинився в здивованні. Сірий, Семей- 
ство лисів, Київ, 1914, 23. 

Здймніти, здйміти, истезнуть, какч» 
ДНМГЬ. Був недавнечко лошак, а це враз 
десь дівся, як здимнів. Сл. Мартовая 
Харьк. г., Волч. у. М. Лободовскій. 
Неначе вона крізь землю пішла, або 
здгіиіла. Д. Бодаковка, Полт. г., 
Мирг. у. 

Здимув&ти, очиститься отч> днму. 
Ще не здимувало погорілля тут, як 

загули ревом дзвони і палає коло 
самісенької церкви. Рідний Край, 
1909, № 20, 14. 

Здймчитися, разсЬяться какт> 
днмт>. Як тільки він умер, так після 
его смертгі усе его добро і здимчилось. 
Д. Богодарг, Екатер. г., Алекс. у. 

Здирниця, ці, грабительница. 
Тая пані—велика здирниця, гпо не 
гріх у неї і вкрасти. С. Николаевка, 
Екатер. зд 

Здйркуватий, склошшй кч> оби- 
ранію, грабительству, взяточни- 
ству. Це у нас пггі здиркуватий. Ба- 
турингь, Черн. г., Конот. у. 

Здйрственно, нар., грабительски, 
хищішчески; здйрственно взимають 
гроши. веодосій, Самарскій, Екате- 
ринослав. єпархій монастнрь, Ека- 
терпнославть, 1875, 118. 

Здйрський, грабежннй. Тепер за¬ 
велись такі здирські порядкгі, що й 
жити на світі неможна. С. Тома- 
ковка, Екатер. у. 

Здйршша, здиршш, грабительства, 
взяточничества. веодосій, Самарскій 
Екатериноел. єпархій, монастнрь, 
Екатеринославь, 1375, 118. 

Здитйнитися, показнвать себя на- 
ИВННМ'Ь, сь ДІТСКИМ'Ь пониманіем’ь 
діла. А Семен здгігпгінився, наче він 
ніколи не чув і не бачив. Сл. Марто¬ 
вая, Харьк. г., Волч. у., М. Лобо¬ 
довскій. 

Здівйтися, издіваться. Він узяв 
платочок той сісипув та й каже: „се 
ти, стара суко, з мене здівалась". 
Милорадовичі), Трудн полтавской 
архивной комиссіи, 1914, XI, 106. 

Здійснення, ння, исполненіе, при¬ 
ведете вть исполненіе. М. Грушев- 
ськнй, Промінь, 1917, № 1—2, 18. 

Здійснйти, исполнять; здійснити 
загад, исиолнить приказг. І. Нечуй- 
Левіцький, Грам. укр. яз., 1914, 
І, 25. 

Зділець, ця, тоть, кто соділалг, 
соділатель, учинитель. Ми учинили 
розиск'ь о едільцехть того учинку. 
Зварницкій, Источ. для ист. зап. 
коз., 1903, І, 966. 
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Здільниця, ці, иекусница, артист¬ 
ка. Там така здільниця, що й куди! 
чі зварить, чі попрать, чі помить— 
усе уміє! Ось побічите. Кіевск. губ., 
0. Пчілка. 

Здоби т, та, украшеніе. Радиви- 
ловскій, Вінецч» Христові», Кіевч,, 
1688, 203. 

Здобити, украшать, прикрашать, 
убирать. Олійками здобячи лице 
своє. Здобптч» сукня чоловіка, але 
борзій далеко здобитч. милосердіе. 
Тамч» же, 28, 91, 262. 

Здобич, ху, добила. Нема ніякого 
здобиху. С- Богачка, ІТолт. г., Хор. у. 

Здобрювати, удабривать (землю 
гноемч»). Рильский, Сільські при¬ 
годи, Сиб, 1905, 38. 

Здобудтчй, чйти, незаконнорож- 
денннй ребенокч». Батуринч., Чер- 
нигов. г. 

Здогадливий, догадливий. Вин- 
ниченко. ЛИВ, Київ, 1917, ІІ-ІІІ, 218. 

Здойма, ми, місто у берега рі¬ 
ки, гді рнбаки-лямщики внтяги- 
ваютч» неводч> изч> води сь пойман- 
ною рнбой. Коли хазяїн (рибного за- 
вода) з атаманом (риболовним) порі¬ 
шив торг і скаже', „я оставляю рибу 
за собою", тут уже ніхто (із тепо- 
гпинпиків) не писне: так усі і загу¬ 
дуть урозтіч, хто до якої здойми. 
В. Ф. Тищенко, Заброди на Дніпрі 
коло г. Херсона. Рукопись 1860-хч» 
годовч>. Тоже с. Фаліевка на рікі 
Дніпрі, Херс. уізда. Вч> Словарі 
Гринченка „здойма"—крючокч> при 
ловлі риби зимою неводомч» (?). 
II, 146. 

Здоймдти губами крейцар, родч> 
игрн или забави. Етноґр. Збірник, 
Львів, 1912, 243. 

Здоймем, нар., оптомч». Ниоденч> 
сч> купцовч» пріізжихь не смялч> 
ани воленч> бнлч> пішему купцови, 
а ни гостеви пріізжему товаровч» 
своихЧ) яко здоймемЧ), такч> на 
роздробь спродавать. Верзпловч», 
Очерки торговли Южной Руси, Чер- 
ниговч>, 1898, 32. 

Здоїти ного, внтяиуть принуж- 
денно что-лсбо у кого нгбудь. Отак 
Семена здоїли: позичав 250, а віддав 
300 р. Сл. Мартовая, Харьк. губ., 
Волч. у. М. Лободовскій. 

Здольність. ти, возможность. Ти 
ему ведлугч» здолности своей пока¬ 
жеш милосердіе. Радивиловскій, 
Вінецч» Христозч>, Кіевч», 1688, 264. 

Здоносйтися, доноситься. Звар- 
ницкій, Источнпки дія иет. зап. 
К03., 1903, І, 678. 

Здоровай, ват, здоровякч», боль- 
їлого роста человікЧ). Кримський, 
Повістки і ескізи, Коломия і Львів, 
1895, 93. 

Здоровега, ги, большого роста 
человікч». М. Батуринч», Черниг. г. 

Здоровити, оздоравливать, Его 
веселгт сміх неначе здоровив усіх Не- 
чуй-Левіцькпи, Повісті, Київ, 1914, 
IX, 51. 

Здоровкувати?, сч> здоровьемч». 
Вій нічого собі хлопець, здоровкува- 
тий. С. Гуляй-поле, Верхи, у. 

Здороження, ння, усталость отч> 
дороги, путешествіз. Нехай дозво¬ 
лить владарка покласти крихточку 
їй фарбгі па обличча. бо трішечки 
здороження помітно. Л. Українка, 
Твори, І, 82. 

Здорожній. 1) Отходящій отч» до¬ 
роги, несправедливий, противний 
правді. Ничого отч» правди здорож- 
ного (ми) не пишемч», Зварницкій. 
Источ. для ист. зап. коз., 1903, І, 
1025. 2) Дорожній. Також просимо 
и на здорожной харчевой до Запо- 
рожья проезд хотя мало что (було б) 
прибавлено денегч», даби ми онимн 
прокорм илися. Тамч>-же, II, 1345. 

Здох, ху, гибель, околіваніе. 
А коняка у нею (жида) гпака, що 
гггри дні до здоху. X. ОнацькІЙ, 
Полтав. г. Миргород, у. 

Здрйгливий, вздр?гиг.ающ:й, не- 
ровіШЙ. Сміх був піднятий, здриїли- 
вий. Дзвін, 1913, № 3, 161. 
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Здрібцювйти, порубать намелкія 
части, размельчить. Візьми листків 
два, або три, висуши, здрібцюй, а 
тоді й нюхай. С. Старне-Санжарн, 
Полтав. у. 

Здрій, рою, источник'ь. Словарь 
книж. малор. річи XVII в., Кіевг, 
1889, ЗО. 

Здрік, ка, умен. здрічон, ка, зра- 
чекь. Про „чоловічка“ в оці (здрічок, 
здрік) каже де-хто, що се душа. 
Етнограф. Збірник, Львів, 1912, 324. 

Здрілець, ця, зритель. Мова (Ли- 
манський), ЛНВ, 1907, XXXIX, 306. 

Здубйти, еодрать. Оце за таку 
погань та він здубгів з нею аж сім 
карбованців. С. Поповка, Полтав. г., 
Миргород, у. 

Здубиця, ці, остатки дубовой 
кора, которую обачно еЬкуть на 
мелкія части и бросаюгь вт> кадку 
сч> водой для дубленій кожп, а 
послі окончанія дубленія внбра- 
снвають прочь изт. кадки. С. Юна- 
ковка, Харьк. г., Сум. _у. 

Здуміния, ння, недоумініе, нзу- 
мленіе, ужась. Словарь книж. мал. 
річп ХУІІ в., Кіевч,, 1889, ЗО. 

Здурйти, одурить. Він нагіевно 
здурив би мене так само, як твої 
зітхання і роскішні втіхи. Шлях, 
М., 1917, V—VI, 20. 

Здуття, ття, вздутіе (болізнь). 
Се дуже нагла хвороба (здуття жи¬ 
вота у скотини) і для того з рагпо- 
ванням треба поснішатгісл. Хата, 
Хотин, 1906, II, 42. 

Здухвинний, огь слова „здухви- 
ни“. Грижі (животин) бувають—че¬ 
ревні, коли вони трапляютцн на череві, 
пупові, як що хляки випадають крізь 
пупове кільце, здухвинні та калит- 
чані, коли кишки в. ходять крізь здух- 
винне кільце, або містятця не просто 
по-за шкурою, а у калитці (мошні). 
Корольов, Ветеринарні поради, Спб, 
1908, І, 45. 

Зевсюд, наріч., везді, повсюду, 
Потомть зобравшися почали ся ку-4 

пити зевсюд'ь. Житецкій, Очерки, 
звуковой исторіи малоруе. нарічія, 
Кіевт», 1876, 370. 

Зегнітбвий, тиснешінй. Листь, 
зегнітовою панскою нечатью запе¬ 
чатаний. Зварнпцкій, Источн. для 
ист. зап. коз., 1903, І, 323. 

Зеґйровий, часовой, зеґарова го¬ 
дина, чась. Літоїшсь, Самовидця, 
Кіевг, 1876, 364. 

Зезвблити, позволить, зезвблити- 
ся, согласитьея. Тамть же, 384. 

Зезвол Г>'й, соизволять, позволять. 
Ми маємо о Богу надію, же (велп- 
кіє государі) зезволят нас войско 
низовоє в мплости своей ховати. 
Зварницкій, Источн. для ист. зап. 
коз., І, 105. 

Зейстя, тя, стечете, собраніо, 
сходь, лпкь. Зейстя спі:.ак, або музик. 
Словарь книж. малор. річи XVII в. 

Зейшлий, ирошлнй, умершій. 
Літопись Самовидця, Кіевь, 1876, 
384. 

Зєлєйкй, вів, зелья, травьт. С. Да- 
вндь-горедокь, Мин. г., Мознр. у. 

Зелена рожа, жи, писанка сь 
изображеніемь розн зелсною крас¬ 
кою, намекающая на молодость того, 
кому она прпподпосится. Скаржин- 
ская, Опнсаніе народннхь пнса- 
НОК’Ь, 1899, І, 68. 

Зеленець, ЦЯ, ОДИНЬ ЯЗЬ сортовть 
подсолнечішка. На Полтавщині ви¬ 
брали собі хазяїни гарний со/т „зеле¬ 
нець", которгій не боїтця вовчка і ги: 
гпак поддаєтця грибковій гір усі. і* ІЛЛЯ, 

1911, № 2, 28. 

Зеленйло, ла, растительная крас¬ 
ка зеленаво цвіта. Скаржшіская, 
Описаніе народннхь писанокт., 1899, 
І, 56. 

Зеленйця, ці, зеленица, зеленая. 
Травицл-зелеииця, мов хвиля, . итну¬ 
лась. Молодикь, Харьковь, 1813, ІГ, 
100. Вь Галиціи „зелепнцею" нази¬ 
вають родь цшірису „(кипарису)." 
Материялн доукр.-руськ. етнології, 
Л., 1899, І, 175. 
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Зелбність, ти, зелений ЦВІТЬ. 

Радивиловскій, Вінець Христові., 
Кіевь, 1688,28. 

Зелйнна вуда, одинь изі> сортові) 
яблокь. Чикаленко, Розмова про 
сельське хазяйство, Спб, 1903, У, 76. 

Зелйнкавий, зеленоватнй. Бін був 
у зеленкавих окулярах і дуже кумед¬ 
ний мав вигляд у них. М. ЛевиДЬКИЙ, 

Нетри, Київ, 1908, 271. 
Зеленоголовий, зеленоголовнй. 

Найкращій сорт—біла зелеио-голова 
морква, РІЛЛЯ, 1912, № 5, ІЗ. 

Зеленоока, або хлібна му (а; по¬ 
рода мухи; ясно-жолтая, еь з злени¬ 
ми глазамн; кладеть яйца вт> маі 
и ві> йолі місяці на ячмень, ярую 
ишеницу и на озимую рожі; изі> 
явці, черезі. десять дней уже ви¬ 
ходять личинки, поідающія ко- 
лосья, черезі, что колось или со- 
всімь не растеть, или же даеть 
совсімь мало зерна. Молода Укра¬ 
їна, 1909, № 8, 23. 

Зеленя, нів, зелення, весепнія 
поля, зеленне всходн. Йде, бувало, 
раппею весною церковна процесія з іко¬ 
нами на зелсня. Барвинський, Нари¬ 
си й оповідання, Полтава, 1907, 27. 

Зеленавий, зеленоватнй, сь зе- 
леннмь оттінкомь. С. Микуличи, 
Кіевск. г., 

Зеленятно, на, зелененькое. Жа- 
бепяточка мої, зелепяточка мої! Мо¬ 
лода Україна, 1912, № 9, 11. 

Зелжйвість, ти, кривда, обида. 
Лямснт в пригоді нещасній, о зелжи- 
вости і мордерстаі міщан острозких, 
що ся їм власне припало на день уро¬ 
чистою свята з мертвих вос гнання 
Лагіа Спасигпеля нашого. О. Лі1ВИЦТі¬ 

кші, Волинські оповідання, 1914,196. 

Зелйба, би (?). Стане перед тобою 
(молодиця), як вяла риба, розіпріє, 
розкапуститця на березі зелгіба. 
Бублей, Вхидчинн, 1870, 373. 

Зельська водй, ди, сельтерская 
вода. Пани як їдять, то все іашва- 
ють вином, або зельсьгсою водою. 
С. Вороная, Екатер. г., Новом. у. 

Зелянна, ни, зеленая полоса 
трзвн на хлібной ниві, препму- 
щественно вь низині, гді вимока¬ 
ють хлібння зерна и вмісте хліб- 
ннхь злаковь поднимается зеленая 
трава. Вь различннхь місгахь 
Черниг. г. 

Земйлля, лля, земелье. Про що 
тут балачка?—Балачка про зсмелля, 
яке у руках дукарів. С. Тома ковка, 
Екатер. у. 

Земйнський, земанський, онюея- 
щійся кь земянину, прянадлежа- 
щій земянину. Любавскій, Литовско- 
русскій сеймь, М., прил., 109, 110. 

Земна, ви, собств. имя. Зиновій. 
У нею старші ситі, Дмитро пі а 
Грицько, як ситі; а меньчий Земна, 
то найперший ворюга, найперший 
курваль, найперший брехугі н і селі. 
Сл. Хотомля, Харьк. г., В"лч у. 

Землевласник, на, землевла ді¬ 
лець. Засів, 1911, Л'° 17, 252. 

Земледерж&вець, ця, землевладі- 
лець. І. Нечуй-Левіцькип, Грам, 
укр. ЯЗ., 1914, І, 21. 

Земледержйвство, ва, зсмлевла- 
дініе. І. Нечуй-Левіцькті, тамь- 
же, 21. 

Землекорйстання, ння, землетюль- 
зованіе. Сніп, 1912, XI, 3. 

Землемір, ра. 1) Землемірь. 
2) Родь гусеницн. Цей гусень ла¬ 
зить так: ухопившись за віщо перед¬ 
нім кінцем, гіритягуе до сю, випина¬ 
ючись, задній кінець, і це буде гате 
перший ступінь; потім, ухопившись 
задніми ніжками, протягує передній 
кігіець, це буде другий ступінь... 
Такі гусениці взиваютця землемірами, 
бо вогт, лазячи, справді наче міряють 
те, по чому лазять, так само на 
взір, як і ми иноді виміряємо паль¬ 
цями. Степовик, Оповідання про 
комах, Харьків, 1910, 13. 

Земленаділ, лу, землеустройстно. 
І. Нечуй-Левіцькнй, Грам. укр. яз., 
1914, І, 21. 

Землеоблйдування, ння, землевла- 
дініе. Тамь же, 21. 
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Землеодвбдиий, землеотводвнй. 
Землеодводні роботи були розкидані 
маленькими частками по вс-й казенній 
половині губергіі. Мііцюк, Переселен¬ 
ня в Західний Сібір, Київ, 1909, 25. 

Земляна, ки, увелич. оті» слова 
земля. Гнідичі», Матеріали по на¬ 
родний словесності!, Полтава, 1916, 
ІУ, 112 

Землянйй бог, знахарь, мудрий 
чоловікь. Уіфатіскііі народі,, Пет¬ 
рограді», 191 б’ II, 609. 

Землянин, звм.інин, лицо, владі- 
ющее извістннмі, количествомі» 
земли и состоявшее ві> военно-слу- 
жнлом-ь классі. Вт> западннхі» об- 
ластяхі» литовско-русскаго госу- 
дарства слово „земянин“ замінило 
есбой слово „боярин". Люде добриє 
„земяне", ляхове и Русь. Любав- 
скій, Областное діленіе. М., 1893, 
17, 534 - 544. 

Землянка, ки, веревка, привязн- 
ваемая кі» средпні лівой оглобли 
сохи, идущая ноперект, сохп, поді» 
правую оглоблю и своимі» кондомі» 
привязнваемая кі> „лемешу". Д. Го¬ 
родянка, Могил. і\, близі» Шклова. 

Землістьій, земляндстнй. Довгий 
ніг, широкий рот, якесь-то землясте 
лице,—ото він такий у неї красень 
(у жінки). С. Богачка, Полтав. г., 
Хорол. у. 

Земноводний, земноводний Ми 
■не земноводні/ Л. Українка, Твори, 
І, 116. 

Земнородний, земнороднкй. Ве- 
лпчко, Літописі», Кіеві», 1848, І, 56. 
На ніч живуть голодні, вбогі, хворі 
земгюродні, бідгіі люде—тля землі. 
Терня вський, Зорі, Київ, 1903, 54. 
Зварницкій, Источн. для ист. зап. 
коз, І, 802. 

Земська, кої, роді» игрн до тан¬ 
цеві». До танців грали земської санд- 
оісарки. Складка, Харьків, 1893, 
№ 2, 83. 

Зензубель, ля, або фальцбвка, ки, 
одшп» изі» столярннхі» инструмен- 
тові». Кустарная иромншленность 
ві» Кіевской г., 1912, 151. 

Зеннйй. зяннйй, пспорчеішнй, 
Сї> ИЗТ»ЯНОМ'Ь. Ні, вона ця цегла не¬ 
допалена, зенна... Ця коняка зенна. 
М. Комишна, Полт. г., Миргор. у., 
д. Бодаковка, того ж у. Ця коняка 
зпнна. С. Солоное, Екатер. у. 

Зепсованкя, ння, см. слово „зоп- 
совання". 

Зеремена, мен, зерзміни, мян, нори 
бебровия. Дали есьмо дворища... 
зі» мльпш и их'ь вимелки зі» боб¬ 
ровими гони н береги и зі» зере- 
м*ни, зі» даиьмн грошовими. Лю- 
бавскій, Областное діленій, М., 1893, 
454. Кримскій, УкраинскаяГрамма- 
тика, 1908, т І, в І, 535. 

Зерекнйй, зерновой; зереннй евйн- 
ка, єдині» изь видові» жука долго- 
ноепка. Шкодигпь більш над усіх, бо 
гіноді зовсім занапащає хлібне зерно. 
Степовик, Оповідання про комах, 
Харьків, 1910. 24. 

Зеркало молочне, просторінь між 
так званим рубцем на вимьї коро¬ 
ви. Шерсть на вимьї корови йде зав¬ 
ше знизу вгору і, стріваючгісь з гиерстю, 
яка йде вниз, творгинь виразний ру¬ 
бець. Ота просторінь між тим руб¬ 
цем і зветця молочним зеркалом, і 
чим зеркало буде більгие, тим молоч- 
гіійша буде корова. Село, 1910, X? 6, 7. 

Зернівка нутряк, на, роді, чер- 
вячка—вредителя, внідающаго ере- 
дину гороха, чечевицн и проч. 
„Село", 19Ю. № 36, 14. 

Зернівка горохова, Вгитіз різі Б. 
Филипьев'ь. О вредннхі» насіко- 
михі» Полтавской г., Спб, 1883, 9. 

Збрно, на, роді, вишивки. „Зер¬ 
ном" назнваетея вишивка мелкими 
круглими главками, представля- 
ющими зерно. Естрічается изрідка 
ні, Ямпольскомт» и Ольго польскомі» 
уіздахі», Подольской губ. Кустар- 
нне промисли Подол. губ., Кіеві», 
1916, 319. 

Зерноїдний, зерноідннй. Дрібної 
зерноїдної і комахоїдної птиці сгпало 
багато меньше завдяки нерозумній 



Зерночиотнвй- Зікратий. 297 

сльськ й дітворі. Рудннцькп й, Ко¬ 
ротка ґеоґрафія України, Київ— 
Львів, 1910, 148. 

Зерночистнйй, зерноочистптель- 
ішй. Засів, 1911, Л6 11, 163. 

Зжалітися, пожалить кого. Це л 
уже зжалівся тебе, що ти бідний чо¬ 
ловік, черві те і оддаю за тятдесят 
корбова ців, а їй ціпа (корові) шіеть- 
десят. М. Котовка, Екатерин. губ., 
Новом. у. 

Зживатися, сжитьс-я, привикнуть 
другь кгь другу. Д. Коноваловка, 
Харьк. у. 

Зжидовітілий, ожидовленннй. В 
Медіні зустрівся Моїаммед із ворож- 
печою зжидоватілої части населення. 
Кримський, Мусулманетво, Львів. 
1904, 8. 

Ззобати, склевать, иоклевать. 
Сію маком, обсіваю, а хто цей мак 
■псзбіра, то цей поїзд іззоба. Так ціло 
маку нікому не збірати, і моєю п»їзду 
не ззобати. Гнідич'Ь, Матеріали по 
народно» словесности, Полтава, 
1915, 77. 

Зйбці, ців, толченнй ячмень, ко- 
торнй Ва рИТСЯ ВТ> воді Ц кппятится 
вв маслі изт> конопляннихть сімянть. 
С. Залиман'ь, Воронеж, губ., Богу- 
чарскаго у. 

Зигйрозай, длящійся цілий чась 
ІІрііхаиши переди дворв, надг 
зпгаровую годину стояла, поки 
доложеио Трощннскому. Бап.-Ка- 
менскій, Источники малор. исторіи, 
М., 1859. II, 151. 

Зйзсватий, косой, разноокін. Оло- 
варь кнпжн. малор. річи XVII в., 
Кіев-ь, 1889, 12. 

Зйнька, ки, синица большая. 
Полт. г., Мирг. у. 

Зиняти, снять. Давидь-городокг, 
Минск. г., Мознр. у. 

Зисковний, внгодннй. Раділи мо¬ 
лоді Хрущі такій зисковній угоді. 
Безбатченко, Нова Рада, Київ, 1908, 
144. 

Зихтіти, блестіть, миготіть. Тре¬ 
ба доставить таке світло, щоб зих- 
тіло в церкві. Дурень на таких ко¬ 
нях їде, що вони аою зихтять. Труди 
о-ва изслід. Волнни, 1914, ХІТ, 
83, 207. 

Зич&ти, зичать. А вони так високо 
летять та такечки дуже та голосно 
зичать. С. Нижняя Пясаревка, 
Харьк. г., Волч. у. У руки не даетця 
та ще так зичить та норовить уку¬ 
сити носом С. Липцн, Харьк. у. 

Зйщення, кня, взискиваніе, испол- 
неніе, польза, одного корня со сло- 
вомт> „зиск". Словарь книжн. мал. 
річи XVII в., Кїеві, 1889, 31. 

Зібрання, ння, собраніе. Ну, що он: 
можна починати читать?—Підожди, 
ще ою не все зібрання. С. Повни Ко¬ 
да ЕД), Екат. у. 

Зіва, аи, зевТ), образующійся 
между нитями основи, вь котурна 
пробраснвается „човник з верете¬ 
ном", дающій утокг. С. Х->рощенка, 
Холм. г., Більск. у. 

Зігнання, ння, изгнаніе, удале ніс. 
Як умер старий пан, то при молодо • 
му панові почалось зігнагшя людей 
з хутора г<а голий степ. Д. Анновка, 
Екат. г., Апекс, у. 

Зіждйлище, ща, обиталище. А и,е 
визначає, ласкавий панночку, що ви 
учинили (щось)... і за які діяння у 
зіждилище втрапили. Сніп, 1912, 
IV, 4. 

Зізви, вів, езнваніе, лпнглашеніе 
Люда. Ото й зробили до волосині зізви. 
Посходилось людей багато. Сл. Мар- 
топая, Харьк. г., Волч. у. М. Лобо- 
довскій. На зізви (на весілля) утра¬ 
та велика, бо рідня у мене велика, 
як усіх гіа весілля кликати. Тамт>-Ж<\ 

ЗІйстя, зі'стя, тя, кончина, смерть. 
Лгобавскій, Литовско-руеск сейм'ь, 
М., 1901, при лож. 6. 

ЗІкр&ТИЙ, сварливий. Там тат 
зікрата, як почне лаятись, так увесь 
базарь збіжитцл. М. Батуринь, Чер- 
ниг. г. 
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Зількйй, злачннй, зельннй. Руд- 
ннцький, Кор. ґеоґрафія У каїни, 
Кпїв-Львів, 1910, 140. Зільпа горілка, 
водка, настоенная на зельі. С. Бо- 
гачка, ГІолт. г., Хорол. у. 

Зільнйк, нй, горшокь для цві- 
товь. В кімнаті зільгтків скрізь аж 
темрява стоїть од нгіх у хаті. Дрі¬ 
мають в зілгтіках, на балконі, неволь- 
нгіки з далекої чужини—засмучені 
фікуси та пальми. Васильченко, 
Оповідання, Київ, 1915, 101, 290. 

Зілля сіре, або кашка, ки, білий 
клеверь, трава, ТгіГоІішп герепв. 
Чикаденко, Розмова про сільське 
хазяйство, Сиб, 1910, III, 26. 

Зімівнйця, ці, особнй сорті, рі- 
дпеки, негодной для пнщи, но да- 
ющей стрючкись большимь коли- 
чествомь вь нихі> сімянь. Изг 
такихт» сімянь не бнваеть обнчной, 
годной для іди рідиски, но В1> 

виду того, что она дає ті. очень 
якого сімянь, торговки охотно 
растять ее и сімена ея продають 
на базарахі. за такія, пзі> которихі» 
растетт» настоящая рідпека. Я ою 
її, ту проклятущу торговку, як про¬ 
хала, щоб вона н ■ давала мені зімів- 
нгіці, а вона таті зімівниці і вгпелго- 
била мені, та тепер і росте у мене 
пуста редиска, неначе цибуляпі стеб¬ 
лини... То така редиска, що вона і 
зімою у теплому погрібг пускає стеб¬ 
лини. через гпе вона і зімівнйця. 
С. Шульговка, Екат. г., Новом. у. 

Зі'»ник, ка, зимникт». Миколи два 
буває: Микола травник і Микола 
зімник, девьятою травня і шостою 
грудня. М. Верховня, Кіевск. у. 

Зімнйк, ка, тоже, что зімевнйн, 
жилье для зими. С. Богачка, Полт. г., 
Хор. у. 

ЗІМНИСТЬ, ТИ, ХОЛОДНОСТІ», холоді». 

00 неї оддавало якоюсь-то зі.нністю. 
0. Никольское, Екатер. у. Скот і 
овцн всі стогнали і ради наету- 
пающих уже зімностей возвратилися 
назад в Січу. Зварницкій, Источ. 
для ист. зап. коз., І, 553. 

Зімно, на, холоді». Державцамі» 
вмінено било ггь обязательность 
,,вт» опатрностн міти, яко би оті» 
голоду або зі» зимна жеребята або 
евпрепи не здихали". Любавскій, 
Областное діленіе, М., 1803, 363. 

Зімнонровний, хладнокровннй, 
Жаба єсть тварина зімнокровна. 
С. Володарка, Кіевск. г., Зізеп. у. 

Зімнонрбвність, ти, хладнокровье. 
Тамі» же. 

З і м н о с е р д я й, холодносерднй. 
Тамі» же. 

Зімовйк, ка, у лей сі, пчеламіь 
идущій вгь з а му. Иемоловськпй. 
Бжільнпцтво, Спб, 1904, 101. 

Зінька, ки, глазной зрачекь. Сік 
чорних вовчих ягід, попавши в око, 
має силу побільшати зіпьку, або чоло¬ 
вічка, як ще кажуть. Стеговпк, 
Оповідання про рослини, Сиб. 
1911, 57. 

Зіньки, неї», глаза. Ти впьяпи, залив 
свої зіньки, пьпюого поганий? Торе 
мені, а не життя з тобою! С. Солн- 
цевка, Харьк. у. Протри свої гіьяні. 
зіньки, то тоді й побачиш, що д тобі 
даю! Д. Коноваловка, Харьк. у. 
Де ж ваш свекор?—А де? Сидить у 
шинку та заливає свої зіньки горілкою. 
Сл. Старо—Салтовь, Харьк. г., 
Волч. у. Вь селахь Курекой губ., 
совмістной сь Харьк. у-., креетьяче 
произносять 9Т0 СЛОВО „ЗІНК'і". 

„Какь всталь, такь и вь кабакь и 
заливаеть тамь евои безстнжія 
зінки". Села Старица, Муромь, 
Біломістное, Білгор. у. 

Зі'нське щен.ї, ийти, звірекь, 
кроть, іаіра. Зіиське щеня так 
зветця через гпе, що воно дгшітця не 
очами, а зіньками, це б то гппми 
чоловічками, які єсть у оч -V кожної 
людини. Кажуть, що у нею буці.и-то 
очей зовсім немає, а тільки це не¬ 
правда. Я їх сам кілька раз ловив і 
добре до них додгівлявсь. У їх очіс, та 
гпїльки дуже мапенькі, як зернятка; 
одно слово, зіньки, якими воно й ди¬ 
тинця. Воно собі м-зненьке, чорненьке, 
гостроггнке, з куценьким хвостиком 
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і міцними киктями на передніх 
лапках дряпати землю. (?сть ще й 
друга звіринка, така, гио живе під зем¬ 
лею, так тая справді сліпа; вона так 
і зветця сліпець. Це вже гтакшеньке 
од зінською щеняти', воно собі сіреньке, 
довгеньке, безхвосте, з вищериними, як 
лапаточки, зубами. С. Канули в ка, 
Екатер. у., дід Дмитро Сукур. 
Ві Словарі Гринченка смішано 
„зінське щеня" со „сліпцем", 1,153. 
Степовик точно различаеті ихь. 
См. Користні звірятки, Спб. 1899, 
13—19. 

Зіпсуття, ття, порча, искаженіе. 
Обрядові пісні менше підлягають зіп- 
суттю: вони або зовсім зникають, або 
зостаютця вір ■іиш.ші сгпарювині. Рід¬ 
ний Край , 1912, Л'о 12, 16. 

Зірка вісьиинлинцева, чотирех- 
нлинцева, ро,ть узора на пасхальной 
писанні. Скаржинская, Описаніе 
народннхі Шхсапок'ь, 1899,1, 107. 

Зіркатий, иміюіцій большія ди- 
рочки (о мережкахі). Як зірката 
мережка, то негарно. Сл. Мартовая, 
Харьк. і’., Волч. у. М. Лободовскій. 
Сравнц ві Словарі Гринченка— 
„зіркатий", ІГ, 154. 

Зірнй, он, роді узора на пасхаль- 
иой писанні. Скаржинская, Описа¬ 
ніе народних!» ппсаноісь, 1899, І, 
123; зіркова, 125. 

Зірке, видно (о зрініи). Як гіро- 
мгівочі водою холодною,тозіркіги стало. 
Сл.1 Мартовая, Харьк. г., Волч. у. 
М. Лободовскій. 

Зірковий, або гвоздйчний, гвоз¬ 
дичний. Зіркова (гвоздична) олія, 
гвоздачное масло. Вістник життя 
і знання, 1914, VI—VII, 237. 

Зірочки, чок, роді» узора на 
глиняної! посуді, ВІ виді шести- 
лепестковой розетки, виражаемой 
круглими капельками. Заріцкій, 
Гончарний промнеемт» вд» Полтав. г., 
1894, 61. 

Зіп&ння, ння, предсмертнне вздохи. 
І. Нечуіі-Левіцький, Грам. укр. яз., 
1914, І, 55. 

Зіставлення, ння, сопоставленіе. 
Динарів, Чорноморскі казки й анек¬ 
доти, Катер-дар, 1896, 36. 

Зітх&ч, чб, взднхатель, воздн- 
хатель. Г. Алешки, Тавр. г. 

Зітхбчка, ки, взднхатеяьнпца, 
возднхательница. Тамі же. 

Знйджитися,погпбііуть,пронаеть. 
А ото вже як почав питгг, як почав, 
та напивсь так, що й зкгіджгюся. 
С. Капуливка, Екатер. у. 

Зкова, ви, сковка, сковнванье. 
Коли через ягсу причину буде немож¬ 
ливо зробити ніякої зкови, то гм 
копит надівають ремінний обруч. 
Корольов, Ветеринарні поради, 
Спб, 1908, II, 29. 

Зновування, ння, сковнванье. 
Тамі же, 28. 

Зкоаитйтася, вивихнуть бабку 
(у лошадпд Чого вона хромас?—3*.о- 
пипмлась, тому й хромас (кобила}. 
С. Кулебпвка, Екатер. г, Новем. у. 

Зкорцюбитися, скорчиться, скрю¬ 
читься. Степагія, дожидаючи батьків 
з гюля, зкорцюбилась в калачигс тай 
заснула під хатою, на призьбі. Молода 
Україна, 1909, № 6, 5. 

Зкруто, пар., круто. Ось візьмись 
ти за розум твердо гпа приймись до 
порядку зкруто. Мова (Лпманський), 
ЛНВ, 1907, XXXVIII, 74. 

Злбзні, зень, лістиица деревян- 
ная. Злазені ві замку вншиемі 
и нпжнемч» нихто які сл» паногл» 
бояри», такі міщані, для огню не 
маюті держати. Любавскій, Обла- 
стное ділеиіе, М., 1893, 87. 

Зланотниця, ці, нижній коеякі 
окна. Д. Городянка, Могилев. у. 

Зла набратися, озлобиться, 
озлиться. Пап терпів, терпів, а потім 
велів сго (ледачого крепака) покласти 
та всипати гарячих. А сам бііас сюдгі 
та туди, набрався зла, почервонів, 
нюхає із тавлинки табаку гпа кричить: 
Ось я тобі, курвий сину, дам! ось я 
тобі дам! С. Фаліевка, Херс. у. 
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Злавудити, поймать. Так Іван его 
як злавудив у лапи та дав такого, що 
він згадав і батька і м.тір. Д. Бого- 
дарь, Екатер., г., Алекс. у. 

Зладнованість, ти, система, гармо- 
ничность. У нею не.і ае зладпованости 
у своєму ділі: то він послухає того, 
то другого, як би там зробити; а 
краще свою ладу держись, то й буде 
добре. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у. М. Лободовскій. 

Зладув&ти, приготовить. Той багач 
відібрав овечку у бідного і зладував 
зпей собі обід. Ванькевич, Проповіді, 
Проскурів, 1917, 121. 

Зламйння, ння, нарушеніе. Так 
явное тих прав и волноетен наших 
видячп зламане, ми и ухилилися 
от о ній (Москви). Зварншшій, 
Источн. для кет. зап. коз., І, 1028. 

Златовінч&нний, златовінчанннй. 
Златовінчатшй Данило (князь га- 
лиг(ький). Нова Рада, 1917, № 97. 

Златогузка, ки, насікомое, садо¬ 
вий вредитель. З половини червня 
кладе свої руді зародки—яєчка другий 
шкодниксадовини, златогузка. „Село", 
1910, А? 21, 8. 

Златомасний, зо.тотистой масти. 
У лад біглгі круторебрі, златомасні 
коні. Банківський, Збірник, Київ, 
1910—12, 111. 

Златосяйний, сіяющій золотомь. 
Мати кохання! Тобі, златосяііная, 
ліру і слово і гімн присвятила я. 
Л. Старицька-Черняхівська, Нова 
Рада, Київ, 1908, 475. 

Златоустна, ки, златоустка. На 
добрий день гпо 5і, магпка злагпоустка. 
Привітствіе пасічника пчєлі. Ві- 
стник’ь харьков. истор.-филол. о-ва, 
1914, V, 57. 

Злодовйтілий, взявшійся льдомь. 
Ледпяш робллтця з зледовагпілого 
снігу. Руднпцький, Коротка ґеоґра- 
фія України, Київ—Львів, 1910, 47. 

Зледушість, ти, злодушіе. Яка без- 
жалослггвісшь, яка зледушість! Мова 
(Лиманський), ЛНВ, 1907, XXXVIII, 
УЗЗ. 

Злежадий, слежавшійся; злежала 
пшениця, злежале борошно. С. Осли¬ 
це вка, Харьк. у. 

Злет, ту, сьіздь, стеченіе. „Село", 
1910, Аі: 36, 8. 

Злеценний, поручекннй, препо- 
рученний, довіренннй. Злеценне і 
повіренне діло. Зварницкій, Источ. 
для ист. зап. коз., І, 1069. 

Злецьний, ЗЛОВОІШНЙ, злоп. Та 
кого злецьгеого духу вдома, ніколи не 
буває. Світло, Київ, 1911 IV, 37. 

Злйбіда, ди, бідность, нищета, 
злобідствіе. Що ж у вас зостались 
після пожежи хоч гроти які?—Які 
там гроти? Злйбіда. Кієв’Ь, Куре- 
нівка. 

Зливання, обрядь, которнй 
ділаегь „пупорізна баба" надь, 
роженицей („родзлею") и послі 
котораго роженица только и мо- 
жеть кормпть ребенка грудью. 
Обряд’ь зтоть заключаетея вт> слі- 
дуїещемь: „Пупорізна баба" ндетт. 
до восхода солнца сь ведромь кь 
колодцу, черпаеть изь него воду 
п прп зтомт. три раза говорите 
слова: „Добридень тобі, водо Оліано 
(або Еліано;! Дай води набрати, 
нарожеву молитвяну родилю обли¬ 
вати". Послі зтихь слові» баба 
наполняеть ведро водой, приносить 
его вь домі, рожеішцн и ставить 
вь сіняхт.. Даліе, чтобн совершить 
обрядь „зливання", баба ставить 
ереди хати вагани (корито) и кла- 
деть туда топорь и „нехворощанене 
віничча". Затімь п баба и роже- 
ница подходять кь ваганами и 
сгавять вь нихь каждая свою пра¬ 
вую ногу, оставляя лівня на полу. 
Баба, стоя правою ногою вь вага- 
нахь, держань вь рукі миску (или 
тарелку), на которой разложенн 
пшено, соль и куеокь ржа ного 
хліба; роженица же береть вь руки 
воду, которую' ей подають изь 
принесеннаго бабой ведра, и сли- 
ваеть ее на руки бабі. При зтомь 
баба держить свои руки такт, что¬ 
бн вода текла ей по локтямь, а сь 
локтей попадала на иодставленную 
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миску еь пшеномь», солью и хлі- 
бомь» и туть» же вь. такті» поли- 
ваньяі'і'ь водой баба говорить слова: 
„Лійтеся, води, ріки із гір, із долин, 
із білого каміня, шоб Господь ми¬ 
лосердний прибував, покорм (мо¬ 
локо) нароженій, молитвяній при¬ 
бавляв". Послі зтого роженица три 
раза просить» прощенія у бабн, а 
баба у роженицн. Вь заключеніе 
роясеница пьеть» воду, стекшую 
черезь» руки бабн вь» миску, про- 
глатнваеть» нісколько зерень. піне¬ 
на и ісгь хлібі. и соль, разложен- 
нне вь» мискі. Оставшеєся пшено 
внсушивается и хранится на слу- 
чай оскудійая молока у роясеницн: 
если мать замітить., что ребенку 
недостаточно молока, то она по- 
немногу ість. внсушенное пшено, 
и оть. того будто бн у нея при ба- 
вляется молока. Желізннй топорь», 
которнй кладется при зтомь. ьь> 
вагани, предохраняеть» роженицу 
оть» дурного глаза, а „віннчча", 
связанное изь» нехворощи, служить» 
для очищенія дома оть» всякой не- 
чести. Зтимь» же „вівиччам", смо- 
ченннмь» святой водой, кропить» 
капусту, если на ней заведется 
гусеница. Послі „зливання" бн- 
ваеть у родителей новорожденнаго 
угощеніе для всіхь» пришедшихь» 
людей. Для того накрнвается столь», 
ставится закуска п водка, на лаві 
разстилается новий волнистнй ко- 
ясухь», непремінно шерстью вверхь»: 
на кожухь. садятся „родиля" и 
„баба"; баба держить» вь» рукахь» 
ручникь», ділаеть» нимь» знакь» го- 
стямь» и нриглашаеть» ихь» сість 
на другія лави со словами: „Идіїє 
до нас у рай"! На такое пригла- 
шеніе гости отвічають.: „Боже, 
вам помогай"! И усаживаются за 
столь». Послі зтого родиля йодно- 
сить» гостямь» изь» своихь. рукь» по 
чаркі горилки, но гости отказн- 
ваются и просять», чтобн она пре- 
жде всего сама випила. Хозяйка 
випиваеть» и вновь подносить» го¬ 
стямь». „Дай же. Боже, шоб дитя 
росло здоровеньке, а родиля ви¬ 

дужала, здорова зносила (перенесла 
поеліродовьтя недуги) та на друге 
збиралась"! Такі» прпговарпваеть, 
кажднй пьющій горилку. М. Ко- 
товка, Екатер. г.; Новом. у. 

Зливнйй, слитнй, славшійся Бу¬ 
ває що прищі (од віепгС) так рясно 
виступають, що зливаютця всі до купи; 
при такій зливній формі віспи тяжко 
мучатця хворі. М. Левицький, Лі¬ 
карські поради, Спб, 1913, 85. 

Зливок ка, слитокь.. Оруп пере¬ 
топив усі ті купи срібла і золота 
в незугарні зливки, по скільки пудів 
кожгшй Леввцька, При битій до¬ 
розі, Київ, 1912, 80. 

Злйзкати, сь»ість, еожрать, слп- 
зать. Так він сів та й злизкав... А 
проклятий собака убравсь у комір¬ 
чину та й злгізкав сметану. Д. Бого- 
дарь>, Екатер. г., Алекс. у. 

Злі'ньни, нгр., огь ліностп. Ко- 
рольов, Ветеринарні поради, Спб, 
1908, II, 6. 

Злі'пак, нй, конгломераті». Дуб¬ 
няк, Російсько-україи. Словничок, 
Кобеляки, 1917, 16. 

Зліпинець, ця, хлібі», слппшійся 
сь> другим!» во время неченія. 

ЗЛІСНИЙ, злостннп. Викарпчсне 
кліпаюче злісне око. Винничеико, 
ЛНВ, Київ, 1917, II—III, 210. 

Зліт, ту, взлеть Високий зліт 
дути на крилах мрій. Черзявський, 
Зорі, Київ, 1903, 14. 

Злітовйннр, кня, жалость, сожа- 
лініе, мплосердіе. Бот ь>, хотячи 
змякчити затверділое сердце бо- 
гатого, предь» врати его положиль» 
нендзного и убогого каліку Лазаря, 
аби, виходячи зь. дому и входячи 
вь» домі», смотріль» на утрапіене и 
хоробу его и оттоль иохопь» себі 
браль» до злітовання ся нать ни.мь». 
Радивпловскій, Вінець», Христові., 
Кіевь., 1688, 288. 

Зліцйти, норучить. Літоппсь 
Самовидца, Кіевь., 1878, 384. 

Злобйтися, злобствовать на кого- 
нибудь. Гордій злобттцн на мене за 
гцось, та не знаю за що. І „здоров" 
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не каже, як йде повз двір. Сл. Мар- 
товая, Харьк. г., Волч. у. М. Лоб> 
довскій. 

Зловживання, ння, злоупотребло- 
ніе. І. Нечуй-Левіцький, Грам. укр. 
ЯЗ., 1914, І, 22. 

Зловживати, злоупотреблять. 
І. Нечуй-Левіцький, тамть-же, 22. 

Злові'щий, ЗЛОВІЩІЙ. Наче з тем¬ 
ряви виступає на тебе щось таємно- 
моїутпе і зловіще. Плющ, Твори, 
1911, І, 86. 

Зловлення, ння, поимка, захвать. 
Нам, войску заиорожскому низо¬ 
вому, за ним Булавином невозмож- 
но чинити о зловленью поиску. 
Зварницкій, Источн. для ист. зап. 
Коз., І, 1007. 

Зловрбжий, зловраждебннй. Ми 
покажем, як гинуть зловражії хмари 
зімові, як сонце звитяжно та радісно 
сяє. Велентій, Розвага, Київ, 1908, 
І, 402. 

Зловтіха, хи, злорадство. Що „не 
мооісе бути"? Скрикнув він з зловті¬ 
хою. Дзвін, 1913, № 3, 152. 

Зловтішний, злорадний. На мене 
він подгівився зловтішним, погрозливим 
поглядом. Винниченко, Твори, 1915, 
IX, 65. 

Зловтішно, нар., злорадно. Ди- 
виш ця на нею зловтішно з торзюе- 
пивом. Вянничепко, Пригвожденні, 
Промінь, М., 1916, II IV, 8. 

Зловчйнок, на, злодіяніе. Досить 
зловчинків> елен, промовив той чоло- 
вік. Сірий, Нелло та Патраш, Київ, 
1909, 67. 

Злодійчук, ні, злодій. Лице без 
осміиіки, очг бігають, як у злодійчука. 
Васильченко, Оповідання, Київ, 
1915, 39. 

Злодійщина, ни, уголовное^ пре- 
ступленіе. Це воно не простий вчи¬ 
нок, а злодійщина: на це єсть особиіі. 
закони. Д. Богодарг, Екатерин. г., 
Алексан. у. 

Злодіювання, ння, злодійствова" 
ніе. Хай буде кінець моєму злодію¬ 
ванню. „Село", 1909, № 17, 7. 

Злодіювати, воровать, заниматься 
воровством'ь. Чом вона раніш не спи¬ 
няла Калеггика, щоб вігі не робив кра¬ 
діжок, не злодіював? Чернявський, 
Оповідання, Київ, 1913, 70. 

Злоді'ячий, воровской, злодійскій. 
Ноги покляклі•, трусились; під дран¬ 
тиву кожушину заглядав злодіячки 
холод. Г. Журба, Одесса, 1909, 33. 

Зложення, ння, укладі., складі., 
місто для склада, складиваніе. 
Стефант. Баторій вт> ліпшій онихт. 
(козакові.) устроилі. порядок!., учи¬ 
нивши имі> гетмана, и где би свои 
ради (т. е. ради), також!, армати 
и иншіе войсковіе зложення міли. 
Величко, Літописі., Кіеві», 1864, 
IV, 4. Зложенье і шинкованье пива 
и меду, вина, которне ясь німец- 
кпмі. язнком’ь зовется гаротарство. 
Любавскій, Областное діленіе, М., 
1893, 504. Лаппо, Великое княже- 
ство литовское, Спб, 1901, І, 297. 

Злозачйтий, во злі зачатий. 
Сини гпвої гпебе убьюгпь оперені, а 
злозачагпі во чреві згинуть. Шевченко, 
Кобзарь, 1908, 584. 

Злонлючекня, ння, злоключеніе. 
Величко, Літопись, Кіевг, 1851,11, 
396. 

Злом, му, переломі.. Зломи й звихи 
костей часгпо трапляютця серед ро¬ 
бочого народу. Левицький, Календарь 
Просвіти, Київ, 1907, 92. 

Зломи, мів, зигзаги. Дубняк, 
Російсько-україн. Словничок, Ко¬ 
беляки, 1917, 13. 

Зломйсленний, зломнсленннії. Зло- 
мисленний навігпник. Банти шь-Ка- 
менскій, Источн. малор. истор и, 
М., 1859, II, 28; Зварницкій, Источ. 
для ист. зап. коз., І, 701. 

Зломйслення, ння, злоиамірен- 
ность, зложелательство, злой умн- 
СЄЛ1>. Він гпобі і ніко му добра гіе 
мислить: у его зломислегігія гіа гпебе. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у., 
М. Лободовскій. 

Зломйслне, нар., зломислеішо, 
Зварницкій, Источн. .для ист. зап. 
коз., 1903, І, 985. 
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Зломки, мків, тоже, что „ломка", 
части ткацкаго станка. Передь 
сидіньемь ткача вь „коні" вділа- 
нн вертикально короткіе брусочки, 
„зломки", па которнхь лежить 
поперечини кь станку брусокь, 
„передній штак“. Кустарная про- 
мншлен. вь Кіевской г., 1912, 267. 

Злоиенавистний, злоиенавистний. 
Злоиенавистний непріятель хреста 
святого. Зварнидкій, Источн. для 
ист. зап. коз., 1903, І, 594. 

Злопонбсний, злопоносннй. Зло- 
поносні і ненависні лю'де. БйНТНШЬ- 
Каменскій, Источ. малор. исторіи, 
М., 1859, ІГ, 46, 47. 

Злопротйвний, злопротивкнй; зло- 
противна хвиля (Вь думі про Олек¬ 
сія ТТоповпча). Зтпограф. Обозрі- 
ніе, М., 1895, XXIV, 92. 

Злор&дісно, нар , злорадно. Кож¬ 
ним ранком па висячий календарі я 
поглядаю, і листок сю вчорашній я 
злорадісно зриваю. А. Кримський. 

Злоречення, ння, злоріченіе, зло- 
словіе. Радивпловскій, Вінець Хри- 
С'ГОВЬ, КІевЬ, 1688, 322, 467. 

Злорічавий, злорічивнй. Одійди, 
нечиста сило, злорічавая блуднице! 
Засів, 1911, № 3, 43. 

Злорозсіятель, ля, розсіятель 
зла. Бантншь-Каменскій, Источн. 
малор. исторіи, М., 1859, II, 45. 

Злослбвний, худой слави. То діло 
погане, злославне діло; я на таке не 
згоден. С. Чернетчина, Екатер. г., 
Н)вом. у. 

Злоскородний, зловонннй. Най¬ 
краще нема, як село; а шо вже ті 
злоемородні городи, так хоч би їх і 
на світі не було! С. Томаковка, 
Екатер. у. 

Злосовїтня, ні, злосовіщаніе. На- 
стоевають (запорожцн) на тое зло- 
совітні, чтобь посилано до хана 
для затягнена имь вь помоїць 
орди Зварнидкій, Источ. для ист. 
заи. коз., 1903, І, 985. 

Злостувбння, ння, злоба; злосту- 
вання за щось на кого-небудь, 
І. Нечуй-Левіцький, Грам. укр. яз. 
1914, І, 22. 

Зл о то м рі й н и й, зол ото мечтате л ь- 
ішй. А сил пебеснгіх ріп то вгору 
йде, то в діл, сповняючи глибини зло- 
гпомрігті. Старицькип, Поезії, Київ, 
1908, .467. 

Злотопрндений, зодотнхь прядей. 
Русі косоньки злотопрядепі з пліч їй 
падають ппгипо хвилями. Тамь же, 442. 

Злоюсійний, златосіяющій. В при¬ 
роді усе, починаючи з життя малих, 
мало — відомих нам атомів й кінча¬ 
ючи величніми світами златосяйних 
небесних зірок—все це враоюає нас. 
Маяк, 1914, № 16, 8. 

Злоточервбний, золотокрасннй. 
Далі влетіло (щось) з співами в золо- 
точервоній одежі. Рідний Край, 
1009, № 1, 6. 

Злоуншеати, злоупотреблять. За¬ 
сів. 1911, № 38. 589. 

Злохйтрий, злохптрнй. Злохит- 
рнс, проклятий иародь бусурман- 
скій. Зварнидкій, Источ. для кет. 
зап. коз., 1903, І, 476, 588, 590, 
713, 987. 

Злочесття, ТТЯ, ЗЛ0ЧЄСТІЄ. Скрігь 
гючалась неправда, скрізь блуд, і.ю- 
чесття,—такий вік настав. С. Чер- 
нншовка, Екатер. у. Зварнидкій, 
Источники, II, 1085. 

Злочинний, злодійскій. В оцій 
Дубовій балці колись злочинні діла 
робились: тупі і крадених коней хо- 
вали, тупі і людей убивали. Княжій 
Байракь, Екат. г., Верхи. у. 

Злочинство, ва, злодіяніе. У на¬ 
шому хуторі велике злочинство скої¬ 
лось.—Яке? Клгім Кримський та зарі¬ 
зав Литим он а 1 Па бл с нк а. Д. Богодарь, 
Екат. г., Алекс. у. 

Злочинницький, злодійскій. Ма¬ 
як, 1913, № 48, 7. 

Злочинниця, ці, злодійка, пре- 
етупница. О. Левицький, Волинські 
оповідання, 1914, 166. Та я ж тебе, 
злочиннице, втоплю! Л. Українка, 
Твори, І, 27. 
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Злощитися, злиться. Я мимохіть 
злощусь і лаю її ідіоткою. Впнничен- 
ко, ЛНВ, Київ, 1917, II ІVI, 188. 

Злоязйчний, ЗЛОЯЗНЧННЙ, ЛНВ, 
Київ, 1917, І, 77. 

Злування, ння, злобность, злость. 
Тазом із потеками сліз з очей, в душі 
его заклекотало безсильне злування. 
Кримський. Повістки і ескізи, Ко¬ 
ломия і Львів, 1895, 20. 

Злунити. 1) Пронестись зхомь. 
Швидко прийшла тая звістка, швид¬ 
ко й злупила. С. Остаиовка, Полт. г., 
Мирг. у. 2) Померкнуть. Волнн. г., 
Засл. у. 

Злупення, ння, хищеніе, взяточ- 
ниство, здираніе. Словарь книжной 
мал. річп XVII в., Кіевь, 1889, 31. 

Злучений, соединенннй. Злучені 
штати, а не Сполучені штати. І. Не- 
чуй-Левіцький. Грам. укр. язика, 
1914, І, 68. 

Злю ба, нар., любовно, сь лю- 
бовью. Баба розплакалась од чулости 
і злюба поцілувала унука у голову. 
Старицький, Безбатченко. Нова Ра¬ 
да, Київ, 1908, 155. 

Злютіти, сділаться лютнмь. Бог 
еі.о с.вяпмй знає, до чого вже злютіли 
лютенгці (жители м. Лютеньки, Пол- 
тавской г., Гадяч. у.) Рідний Край, 
1909, № 20, 14. 

Зляк, испугь, Пргігпулився до пліт- 
ня і з місця н" зворухнегпця од зляку... 
І світ в очах од злзку кругом пішов, 
помгутився... Харьковскій Сборнвкь, 
1895, IX, 245, 247. 

Зллщити, свести на ніть, унич- 
тожить, стянуть, украсть. А я оце 
до вас, пане! — А що? Та мене засу¬ 
дили в суді, то чгі не можна гг,е зля¬ 
щити? С. Романково, Екатерин. у. 
Хто це воно у мене батіжка злящггв?— 
А хто ою, як не Семен? М. Котовка, 
Екат. г., Новом. у. 

Змагальний, спорннй. І. Нечуй- 
Левіцький, Грам. ук. яз., 1914, І, 71. 

Змаг&льник, ка, спорщикь, теж 
змагальна людина. І. Нечуй-Левіць- 
кий, тамь-же, І, 69. 

Змаевіти, одуріть, сдуріть. Ху*а 
(корова), недбало промовггв жгід до па¬ 
рубків.—ІЦо ти з.иаевів, чи що?—Чо¬ 
го там змаевів? Маяк, 1913, № 18, 6. 

Змйза, зи, отраженіе, изображе- 
ніе, пятно, порокь, гріхь. Тнгрись 
если якую змазу вгь зерцалі оба- 
чпть, то ногою, албо язнкомь оную 
стираеть, аби зерцало, вь которомь 
видить образь свой, могль чистое 
учинити. Радивиловскій, Вінець 
Христовь, Кіевь, 1688, 130. Змаза 
на душі зоставаючая. Требникь 
Петра Могили, Кіевь, 1646, 900. 
Звариицкій, Источники для исто- 
ріи зап. коз., II, 1096. Словарь кн. 
мал. річи XVII в., Кіевь, 1889, 31. 

Змйзання, ння, порокь, скверна. 
Тамь же, 31. 

Змалення, ізмалення, ння, умале- 
ніе. Ізмалення чесгпи гетьманскої. 
Зварницкій, Источ. для ист. зап. 
коз., І, 101. 

Змандати, подвести, соетавить. 
Помазав і це/о (пнеарн), щоб приговір 
без хиби змандав. Бублей, Вхидчини, 
114. 

Змінений, сманутий, введенний 
вь обмань. Сл. Мартовая, Харьк. г, 
Волч. у., М. Лободовскій. 

Змйщин, на, смазчикь, рабочій, 
смазнвающій машину вь шахті, 
также на паровой молотилкі. Чер- 
касенко, На шахті, Київ, 6 Также 
м. Котовка, Екатер. г., Новом. у. 

Змегелити, уписать, сьЬсть. Як 
би він був голодний, так він би зме- 
гелив, а то бач не хоче їсти хліба, 
клятий кіт. С. Любимовка, Екат. г., 
Новом. у. 

Змедзиґувйти, сообразить, раз- 
мнелить. Підождіть: я сперте змед- 
зигую, а тоді вам скажу, як це зро¬ 
бити. С. Новий Кодакь, Екат. у. 

Змелйти, свернуть сь пути. То 
такий коняка, що він було хоч у яку 
темну ніч іде, а ггіколи не змелить 
з шляху. С. Фаліевка, Херс. у. 
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Зменковйти, поминать, упоминать. 
Радич велможности вашей добро- 
діеви то змінковал, як ходил в 
Крим для окупу... Ясневелможний, 
милостивий пане гетмане. Скоро 
прибули в Старий Санжаров, при 
битности моеі, два товариши ватаги 
Чалого, о яких зменковалем. Звар- 
ницкій, Источ. д:ія ист. зап. коз., 
І, 319, 615. 

Змйнтати, вирвать, добить, до¬ 
стать, найти. У мене десь уііль був, 
зментав під кубом. А. Тесленко, З 
книги життя, Київ, 1912, 141. 

Зменшйсме, мого, уменьшаемое. 
Степовик, Арихметика, Полтава, 
1909, 31. 

Змерзло, нар., смерйди. Він блу¬ 
кає по хаті і змерзло потирає руки. 
Винниченко, ЛНВ, Київ, 1917, II—III, 
192. 

З мертвих встанець, ця, возстав- 
шій изть мертвих?.. Всі вони молоді 
знов, всі вони радісно кричать, з мерт¬ 
вих встанці. Хоткевич, Гірські 
акварелі, Харьків, 1914, 33. 

Змертвіння, ння, омертвініе, по- 
мертвініе. Старицький, Поезії, Ки¬ 
їв, 1908, 242. 

Змешкати, прожить, пробить гді 
либо. Літопись Самовидця, Кіеві., 
1878, 385. 

Змилки, кіз, вода, в?> которой 
милось білье еь милом?.. Перепра¬ 
ла Горпина усі, які де ни були, чох¬ 
ли та рукава, змазала тими змил¬ 
ками не то челюсти (устье)—усю піч. 
Яновська, Оповід, Київ, 1915, 308. 

Зминути, минуть. Отак зминув 
рік, як ми поженилися. Кримський, 
Повістки і ескізи, Коломия і Львів, 
1895, 45. 

Змиритися, примириться. Москва, 
змирився с Кримом?., вась изт. Сі- 
чи внженегь. Зварнлцкій, Источн. 
для ист. зап. коз., 1903, І, 481. 

Змйршавіти, зачахнуть, запарши¬ 
віть. Рілля, 1911, № 2, 25. 

Змйрщина, ни, примиріте. 
Вьютця, б.ютця, а тоді змирщину 
пьють. С. Юааковка, Харьков. г. 
Сум. у. Тоже сл. Мартовая, Волч. у[ 

Зяисловість, ти, сознаніе, пони- 
маніе. В ех о тяжкій хмільній голові 
боролась змисловість з ворожою непри¬ 
томністю. О. Островський. Данило 
Нечай, Харьків, 1914, 70. 

Змйти, украсть, утащить бистро 
и незамітно. Хто це у мене ножика 
змив? —А хто ж, як не Петрусь! 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Змишлбння, ння, притворство, 
лицемірів. Словарь книжн. малор. 
річи ХУІІ в., Кіев?>, 1889, Зі. 

Змишляти, притворяться, лице- 
мірничать. Тамг-же, 31. 

Змйшляч, ча, лицемір?., притвор- 
щпк?>. Там?, же, 31. 

Змишлйючий, лицемір?.. Там?.- 
же, Зі. 

Змісвйк, кй, растеніе, богородич- 
ная трава, (Опаїаііі агуепві). Труди 
Полтавской архив. комиссіи, 1915, 
ХІП, 209. 

Змієвка, ки, растеніе, Рісгіз Іііста- 
сіоійез В. Растетт. на влажннхт. 
містах?., около плетней. Яната, 
Спис рослин на Київщині, _1912, 
31, 46. 

Змійки, ея, род?> узора на пас- 
хальной писанкі. Скаржинская, 
Описаніе народи, писанок?., 1899, 
І, 95. 

Зміїтися, зміиться. Стежки змі- 
ятця глибоко в оюитті. Коцюбин¬ 
ський, Дебют, Спб—Львів, 1911, 55. 

Змінливий, измінчивнй. і. Нечуй- 
Левіцький, Грам. укр. язика, 1914, 
І, 23. 
Змістовний, содержательннй, ра- 

зумннй. Яка мьяка й змістовна мова, 
яке глибоке духовне виховання мало 
показуватися усім, хто мав які спра¬ 
ви з цією людиною. (В. Симеренком). 
Степ, Одеса, 1916, 3. Лекція була 
доволі цікава, змістовна. Рідний Край, 
1915, № 2, 13. 

20. 
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Змітити, замітить, смітить. Як 
тіко шітитця каз (бгьшенство), то не 
барись', зови того, хто ліче. Харьков- 
скій Сборникь, 1895, IX, 296. 

Зміцніння, кня, укріплень. І. Не- 
чуй-Л^віцький, Грам. укр. язнка, 
1914, І, 79. 

Змії з папбру; родь дітской 
игрушки. Кіевская Старина, 1904, 
VII—VIII, 69. 

Зміга, ри, огромньїй змій. Як 
ось летить зміяра! Ху, та який же 
зміяра! Д. Богода рь, Екатерин. г., 
Алекс. у. 

Змнїцкати. смять. Хоткевич, Гір¬ 
ські акварелі, Харьків, 1914, 24. 

Змовини, вин, оговори передь 
свадьбой у бідннхь крестьянь, а 
заручини у богатнхь. Разница меж- 
ду тіми и другими заключается 
только вь томі», что первне діла- 
готся проще, бідніє и безь музики, 
а вторьіе—сь музнкой. М. Поринскь, 
Волнн. г., Овруч, у. 

Змовленний, змовленна, сговорен- 
ннй, сговоренная. Вони вже давно 
змовленні, тільки весілля буде аж 
після великодня. С. Липцн, Харьк. у. 

Змовний лист, предсвадебная за- 
пись, которую даваль женихь не- 
вісті сь позменованіемь вгь немь 
всего того, что онь предоставляль 
вь ея собслвенность изь своего 
добра и иміяій. О. Левицький, Во¬ 
линські оповідання, 1914, 12. 

Змотуватися, тягаться, равняться* 
Куди нам з панами змахуватися! Хі¬ 
ба ми можем такі дорогі юні купу¬ 
вать? Кіевск. г., 0. Пч?лка. 

Зможність, ти, состоякіе, сред- 
ства. Пан Михаль, ведлуг зможно- 
сти своєї, дав мені пят талярей. 
Любецкій архивь гр. Милорадо- 
зича, Кіевь, 1898, І, 241. 

Змокріти, смокріть, сділаться 
мокрнмь. Уся хата змокріла од пару. 
С. Ново-Спас,вка, Екат. г., Мар. у. 

Змолвити, не испг лнить даннаго 
слова. Царь змолвпв перед Семеном 

Палієм', не дав ему Гатьманщиш,— 
клявся, та й скриводушив. Кіевская 
Старина, 1904, VII—VIII, 36. 

Змосковщатися, омосковиться. За- 
можнійші українці то сполячилися й 
змоС'Овщилися, а до них понаходило 
багато приходнів з Польщі і Московп. 
М. Гру шевський, Хто такі україн¬ 
ці, Київ, 1917, 10. 

Змоторити, скоро еділать, спро- 
ворить, смастерить. Маруся якось 
викинуло в сміття, взявши останню 
сьічку, синій папер (обгортку од сві¬ 
чок), а Мариика побачила, взяла й 
змоторила з его оздобу для самого 
кращого образо. Ріднии Край, 1910, 
№ 11, 24. 

Змоцнення, ння, укріпленіе, за- 
кріпленіе, усиленіе. Прошлого сон¬ 
му виленського рачиль его коро- 
левьская милость сьемь (сеимь) 
зложити вь Берестья для взковенья 
и змоцненья унеи сь коруною 
польскою великому князьетву Ли- 

і товьскому. Любавскій, Лит.-русскій 
сеймь, М., 1901, примічавше, 180, 
Словарь книж, мадор. річи XVII в., 
Кіевь, 1889, 31. 

Змоцняти, укріп ять, подкріп- 
лять. Тамь же, 31. 

Змутнілий, помутнілий, помут- 
нівшій. Очі в неї (куриц■) змутнілі, 
носик розтулений. „Село", 1910, 

І № 22, стр. 7. 
І Зглутніти, помутніть. М. Котовка, 
і Екатер. г., Новом. у. 
! Змущуритися, сожматьея, сокра- 
1 титься, сменьшиться. А він тоді, гпой 
| окид,перед запорожцем, так змущурився, 
і упав навкольки, підняв у гору руки 
та й просе, щоб лицарь змилувавсь 

І над ним С. Капуливка, Екатер. у. 
Знадлйвий, привлекательннй. 

Старицький, Поезії, Київ, 1908, 54. 

Знадливість, ти, притягательность, 
привлекательность, влеченіе. В тім 
співі було стільки простоти, вира- 
зностгі й знадливости, що вся громада 
замерла од захвату. Рідний Край, 
1. 12, № 3, 10. 
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Знадрізои, з нарізом, на внрізь. 
Купити кавуи з надрізом, з нарізом. 
Зтнограф. Обозрініе, М., 1892, 
XX, 159. 

Знабк, ні, узнающій. Хто ж тобі 
те сказав?—В мене собачка е знаек,- 
він мені сказав. Трудн 0-ва изслідов. 
Волннн, 1914, XII, 176. 

Зніємість, ти, извістіе. Деючи 
о себі знаемость его милости королю 
польскому. Велично, Літопись, 
Кіевь, 1848, І, прилож., 32. 

Знійдення, ння, нахожденіе, обрі- 
теніе. Словарь кнвж. малор. річи 
ХУІІ, в., Кіевь, 1889, 32. 

Знійдження, ння, рожденіе, наро- 
жденіе. Остання пара зубів (у телят) 
прорізуетця на четвертий тиждень 
по знайдженню теляти. Село, № 6, 7. 

Знайдовітися, находиться, обрі- 
таться. Тамть же, зі. 

Знаймувіти, евидітельствовать, 
оказнвать. Він же тобі чоловік! 
Ти ж ему шлюб у церкві знаймувала/ 
Кіевск. г., О. Пчілка. 

Знан, на, вещи, которнми обмі- 
ниваются женихь и невіста на 
сватанні. На сватанні сватамь да- 
рять „рушники" и щедро угоща¬ 
ють ихь. Невіста и женихь обмі- 
ниваются „знаками". ОнЬ требуеть 
оть нея дорогую вещь: шелковнй 
платокь, новое платне, шубу (лі- 
томь) и т. п., чтобн она потомь не 
отказала ему и не вшила за другого. 
Вь противномь случаі ея „знак" 
ей не возвращается. Бесарабск. г., 
Хотин, у. Зтногр. Обозрініе, 1907, 
ЬХХХІІ-ЬХХХІІІ, № 1 2, 201. 

Знаки, нів, связки особеннаго 
болотнаго растенія „папури", при- 
вязнваемня сверхь „переметів" 
рнболовной сіти, „кармака". Доб- 
руджа, Хв. Вовк, Материяли до 
укр.-руеьк. етнолоґії, Л., 1899,1, 41. 

Знаки військові, аттрибутн воен- 
ной ьласти. Літопись Сомовидца, 
Кіевь, 1878, 385. 

Знак запитання, ння, вопроситель- 
ннй знань. Книгарь, Київ, 1917,1, 8, 

Знамін, ні, знамя. Під вербою 
знамен стоїть, під знаменом козак 
лежить. Екатер. г., Новицкий, Ма- 
лорус. пісни, Харьковь, 1894, 89. 

Знаменний, внаменательннй. 
Бажання знаменне, смисл якого вияс¬ 
нимо пізніше. Україн. науков. Збір¬ 
ник, М., 1916, II, 66. 

Зніменик, ка, знаменатель (мате- 
мат. терминь). Книгарь, Київ, 1917, 
І, 9. 

Знаменйто, наріч., нарочито, от- 
мінно, извістно. Чинимь знаме¬ 
нито симь нашимь лиетомь, хто 
на него посмотрить, або чтучи его 
услншить. Любавскій, Областное 
діленіе, М., 1893, прилож., № 27. 

Знамоятися, знайомиться, знамо- 
ятись. Трудн о-ва изслідов. Во- 
лнни, Житомирь, 1914, XII, 182. 

Знамувітися, прикладнваться. 
Шьвітилка буде держати (вінок і 
хрестик із барвінку), свахи будуть 
знамуватьця. С. Волинки, Черн. г., 
Сосн. у. Трудн о-ва изслідов. Во- 
лнни, 1914, XII, 182. 

Знітися, сожительствовать, на¬ 
ходиться вь любовной связи. А ти 
чула, кумонько, що Маруся Гекова 
дитину привела?—Та од кого ж вона? 
Ат од кого! Од Петра Метеля: вони 
давно уже зналися, як чоловік та 
жінка, а оце тепер і зви кумів, Мари- 
С. Солнцевка., Харьк. у. 

Зніхід, ду, открнтіе. Знахід Аме¬ 
рики. І. Яечуй-Левіцький, Грамат. 
укр. яз., 1914, І, 49. 

Знаходження, ння, нахожденіе. 
Український науков. Збірник., М., 
1916, II, 79. 

Знімка, ки, вишивальная цвіт¬ 
ная бумага. Кустарная промншл. 
вь Кіевской г., 1912, 307. 

Знаюноватий, знающій. А Грінькв 
дід був знаюковатий. Полт. г., Мило- 
радовичь, Кіевская Старина, 1900, 
X, 75. 

Зяебулий, лишенннй всего, без¬ 
правний. Старицький, Поезії, Київ, 
1908, ПО. 

2Є 
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Зневірений, разочарованннй; зне¬ 
вірена людина. І. Нечуй-Левіцький, 
Грам. укр. яз., 1914, І, 63. 

Зневірення, ння, разочарованіе. 
І. Нечуй-Левіцький, Тамь же, 63. 

Зневірнітися, известись. Ти й так 
мерзепа на пику, а од постування 
геть гневірнієш. Кримський, Повістки 
і ескізи, Коломия і Львів, 1895, 111. 

Знедолений, обиженннй, обой- 
дешшй долею. На небі усі рівні, 
нема бідних і знедолених. Рідний 
Край, 1906, № 6, 7. 

Знедолити, обездолить. Степан- 
ковський, Казання сельського пас¬ 
тиря, ІІИКІВ, 1909, 106. 

Знем, употребляется вь соеди- 
неніи сь предлогомь „на“, назнйм. 
Цупив хату назвем, без грунта. 
X. Онацькій, Полт. г., Миргор. у. 
Хто виратував з пекла назнем. Буб- 
лей, Вхидчиньї, 1870, 160. 

Зненависний, ставшій ненавист- 
ННМЬ. Він мені став знегшвисний 
з того часу, як я побачив, нолгі він 
бив своєю кучера. С. Любимовка, 
Екатерин. г., Новом. у. 

Зненямни, нар., внезапно, вдругь, 
неожиданно. Дивлюсь я, як вихвачу- 
єтця часом гюлумья в курищі з під 
травгі, як воно знепямки освітгіть 
низько гюнахгіляні кінські голови і як 
раптово знгікае в темряві гючі. Маяк, 
1913, № 42, 10. 

Знеохочення, ння, лишеніе жела- 
нія, апатія. Заборони і переправки 
в гпворах доводили пгісьменників до 
роспукгі і знеохочення. Засів, 1911, 
№ 25, 383. 

Знепов&жити, обезчестить, уни- 
зить. Чгі ж він зтерпіти міг, щоб 
вельможний поріг знеповажив гульгпяй 
і ледагцо? Старицький, Поезії, Київ, 
1908, 329. 

Знепритомніти, обезпамятовать, 
потерять память, потерять разсу- 
докь. Як побачила панів, то і зовсім 
знепритомніла. Рідний Край, 1909, 
№ 17, 8. 

Знелутити. 1) Сбить сь п; 
сь толку. Я хотів зробгти ота , 
Семен кум почав казати те гпа 
та отак, гпа й знепутив д •- 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Вол». 
М. Лободовскій. Це мене Не- 
знепутила. 2) Сбиться сь ІГ/ 
Згіепутив наш парубок, не па 
звівся. С. Березоточа, Полт. г., 
бенск. у. 3) Испортить. ІІетро 
бачий син, знепутив мій сіряк чи 
Д. Бодаковка, Полт. г, Мирго] 

Знесбний, разбитнй (о вой< 
уничтоженнни. Літопись Саме 
ца, Кіевь, 1878, 385. 

Знесилля, лля, обезсиленіе, 
ДОКЬ силь. Але (він) не вмер—С) 
лиги по знесиллі. Комаров, І 
Шевченкові, Одеса, 1912, 173. 
враз з криком схоплюєгппя і 6і, 
із хати, але в знесиллі пада і т 
стогне. Маяк, 1913, № 37, 8. 

Знехочу, нар., нехотя, пре 
желанія. Ви бачите, що з н 
заговориш. 0. Тимченко, Рог 
Київ, 1908, І, 427. 

Знечистити, загрязнить. О 
дівко, сама нечистая, г(е ж бо 
гіречгістая, ой ти сина породгші 
воді затопила, та й цю воду . 
стила. Драганець, Ой це 
гарна, нова, Київ, 1913, 24. 

Знйгарик, «а, зябликь (гг 
Полтав. г., Крем. у. 

Знйження, ння, понижені? 
женіе. Зниження гпвору; зни 
панства мужиками. Україн. н. 
Збірник, . М., 1916, II, 73. ' 
Книгарь, Київ, 1917, І, 8; еТ 
скій, Литовско-русскій сей& 
1901, 279. 

Знйжка, ки, пониженіе, ус 
Селянин приходить до пана й 
зробити ему знижку, вгддагп 
землю дешевше. „Село", 1910, Л 

Знйклий, прошедшій, ис* 
шій, минувшій. Ті слова ; 
в їх відважгшї бажання і сла 
гадали зниклі дні. Комаров, 
Шевченкові, Одеса, 1912, 17 
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ЗнЙМЬЯ, МЬЯ, (?). Чи віддав ти 
аи кривій бабі, котра навіть 
мья тобі не сказавши, пошкатиль- 
а до біса ? Нива, Одеса, 1885, 198. 

Знівечиння, ння, искаженіе. 
всрди нас в охороні віри право- 
вної нерушимими ніякою ерееію 
знівечипнями. Освященний все- 
раїнський собор, Київ, 1918, 
іюня—11 іюля. 

Знікчемніти, сдЬлаться ничтож- 
імть, перевестись на ничто. Дамо 
•у раду, дамо—хоть би всюди, на 
.ті, край світа, знікчемніли люде. 
імаров, Вінок Шевченкові, Одеса, 
12, 52. 
Зніяковіти, почувствовать себя 

ІЛОВКЦ, не ІІО СвбЬ, стать ВТ) ту- 
ікгь. Я признатися, трохи зніяко- 
в за свій усміх і швиденько пере¬ 
нивши его на другий, приємно ввіч- 
івий і діловитий, відповів. Винни- 
шко, Босяк, Основа, Одеса, 1915, 
іну зніяковіти було важко. Дзвін, 
>13, № 3, 162. 

Знозл&ти, глумиться. Албо онть 
амч> (истец-ь), албо з кревних его 
і наступцовгь важился злосливе 
противно сумиеня и противно декре¬ 
ту нашого сего знозляти, повторе 
и потрете варуемт. (рішають судьи). 
Труди полтавской архивной ко- 
миссіи, 1915, XIII, 70. 

Зносити, понимать. Він недуже 
'(.чом зносить. М. Петриківка, Ека- 
герин. г., Новом. у. 

Зносне, нар, отрадно. Словарь 
книж. малор. річи XVII в., Кіевг, 
1889, 32. 

Знотов&ти, заносить вг список^, 
ВТЬ реєстре. Знотовані реестровие. 
Зварницкій, Источн. для ист. зап. 
КОЗ., 1903, І, 988. 

Зношення, ння, истребленіе, 
уничтоженіе. Літопись Самовидца, 
Кіевть, 1878, 385. 

Знужні'лий, знужілий, ізнужнілий, 
обнищалнії, оголтілнп. Оті бідо¬ 
лахи, плбтовщики, так вони такі 
ізп у скнілі, голодні та замурзані. 

.С. Звонецкое, Екатер. у. Величко, 
ЛЬтопись, Кіевг, 1848, І, 132, 150, 
151, 156, 212, 282, 284, 347, 348, 
358, 440. 

Знузд&ти, содрать, сорвать. За 
те тільки, що привів мені покупця, 
він з мене знуздав тридцять карбо¬ 
ванців. Сагайдащина, Екатерин. г., 
Новом. у. 

Зо, ИЗТ>. Йду я зо млина, а на¬ 
зустріч мені Грицько. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у. М. Лободовскій. 

Зобіждення, ізобіждбння, ння, оби- 
да, нанесеніе матеріальчаго ущерба. 
Зварницкій, Источн. для ист. зап. 
коз., II, 1982. Историч. записка о 
Самарекомь монастирі, Одесса, 
1838, 16. 

Зобопільний, взаимннй. Зобопіль- 
ня любов, зобопільня дружба—велике 
счастя. С. Остаповка, Полтав. г., 
Мирг. у. Любедкій архиБі. гр. Ми- 
лорадовича, Кіевг, 1898, І, 235. 

Зобополне, нар., совмістно. Лі- 
топись Самовидца, Кіевть, 1878, 385. 

Зображення, ння, изображеніе, 
Вікул, Російсько-україн. Словарь, 
Гадяч, 1918, 13. 

Зовні, нар., извні, сь внішней 
сторони. Різниченко, На могилі 
гетьмана Мазепи, 1917, 11. 

Зовнішний, внішній, сторонній, 
боковой. Аргулин дивився на кіпцевгій 
зовнішний результат. Могилянський, 
Оповідання, Петроград, 1916, 39. 
Чи утворив він на протязі свого 
життя із тою матеріялу, що давав 
ему зовнішний світ і життя, власну 
визначну індівідуальність? Васьків- 
ський, Самотній, Київ, 1910—12,22. 

Зовучий, зазнвающій, признвной. 
Уже й жаворонок у надземних про¬ 
сторах завів зовучую пісню свою. 
Велентій, Розвага, Київ, 1908,1, 401. 

Зовшній, внішній. Се зовшній бік 
справи. Що ж до того чи навчили 
вони поважати закон, любити дер¬ 
жаву, невідомо. Засів, 1911, № 23, 
348. 
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Зоддалвнй, нар. издалека, вда- 
лвкі>. Геть, геть в ночі зобачне я, 
зоддалеки блиекае світло. Грнбинюк, 
Татові казочки, Спб, 1908, 60. 

З 6 д і в, в у, одежда, одіяніе. 
А. Тесленко, 3 книги життя, Київ, 
1912, 53, 86. 

Зодягальниця, ці, одівальщица, 
доставляющая одежду на веЬхі. 
Це на мене одну, зодягальницю, і 
важко: сама напечу, сама й помию 
еорочки, штани. Сл. Мартовая Харь- 
ков. г., Волч. у. М. Лободовекій. 

Зозвідати, дознать, спознать. 
Зозвідаеш усякого горя на світі. Д. Ко- 
сивка, Е катер, у. 

Зознавувйти, зеанавувати, обг- 
являть, показнвать. Тим нашим 
доброволтм продажним вечистим лис¬ 
том чинимо відомо і явно зезнадуєм. 
Любецкій архиві гр. Милорадовича, 
Кіев’Ь, 1898, І, 229, 231. 

Зозуль, ля, самеці-кукушка, 
І. Нечуй-Левіцький, Повісті, Київ, 
1914, IX, 192. 

Зозульки, л8к, роді вншивки. 
См. слово „ластівка*. 

Зозульнин, ка, растеніе. См. слово 
„чижове око*. 

Зозуляти, ковать (вукушка), пред- 
сказнвать, пророчить. С. Словути, 
Нерниг. г., Глухов. у. Е, хлопче, не 
зозуляй! Житомир, у. Трудн о-ва 
изслід. Воднни, Житомира, 1914, 
XII, 178. 

Зозулятко, ка, птенеці зозули, 
кукушки. Дивись, яке маненьке зозу¬ 
лятко! Д. Богодарі, Екатерин. г., 
Алекс. у. 

Золг&ти, учинить обиду. В тій 
зваді і самій (пані) достало, та і ся 
волгало. 0. Левицький, Волинські 
оповідання, 1914, 199. 

Зол жони й, обиженннй. Виділа тоє 
папі, почтива матрона, же єсть з 
дворяни своїми золжона, над звичай 
панський па цвиптарь утікав. 0. Ле- 
вицькпй, тамі же, 198. 

Зоління, ння, щелоченье, бученье 
(бізлья). Ох, те ще мені зоління со¬ 
рочок/ Усвірітлось воно мвні/ С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Золоті жилі, артеріальная жи¬ 
ла (?). Пішов я до фершала та й 
показав ему свою руку Він подививсь 
та одразу: „Ей, старий, старий, чом 
це ти давно не прийшов до мене.то й 
не було б нічого? Ну, розвьязуй руку! 
Розвьязав я; він подививсь: „У ц'его 
пальг(я, каже, золота жила перегнила“. 
С. Дудорн, Кіевск. г. Канев. у. 

Золотйй дощ, мелкій, но продол- 
жительннй дождь ві тихую и 
теплую погоду. Це золотий дощ. 
С. Солнц вка, Харьк. у. 

Золотинець, ц^, золотой кругля- 
шекі. Камінець-золотинець в народ¬ 
ній казці. Сл. Гавриловка, Екат. г., 
Алекс. у. 

Золотнйк, ні, болйзнь матки. 
Золотник з крику, золотник з писку, 
золотник з охоти, золотник з роботи, 
золотник з страхоти, золотник з ли¬ 
хим часом, я ж тебе просю... Заго¬ 
вори оті золотника, Кіевская Ста¬ 
рина, 1905, X, 117. Вь Словарі 
Гринченка слово „золотник" пере¬ 
ведено словомі „матка*, но ато не 
совсЬм’ь точно: не матка., а болЬзнь 
матки. 

Золото, та. 1) Родь д£тской 
игрн. Харьковскій Сбориикі, 1895, 
IX, 339. 2) Одині изі видові па- 
разитнаго растенїя. См. слово 
„Саранка*. 

Золотоб&нний, золотокупольннй. 
Золотобанні церкви. Маяк, 1913, 
№ 43, стр. 10. 

Золотоволосий, золотоволосий. 
Виходе до царевича золотоволоса ца¬ 
рівна. С. СІдлискі, Холм. г., За- 
мост. у. 

Золотогуз, за,1 шелкогГряді-зо- 
лотогузі, О ДИНІ ИЗ'Ь видові гусе- 
ницн, вредитель садові, Рілля, 
1913, № 8, 5, 12. 

Золотокопйтий, золотокопнтнй. 
Сл. Липдн, Харьков. Іване під¬ 
крався, дивгтця: сивогривий, золото- 
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копитний кінь, що й ціну ему не під¬ 
береш. Грибпнгок, Татові казочки, 
Спб, 1908, 37. 

Золотонбричний, золотокорнй 
(„золота кориця", „кориця" умен. 
оть „кора"). На морг, на востоці, 
стоїть золотий дуб, золотокоричний, 
на тім дубі гніздо золоте, золото- 
коричне. Харьковскій Сборникь, 
1895 IX, 294. 

Золотокудрий, златокудрнй. Чер- 
нявськвй, Оповідання, Київ, 1913, 4. 

Золотопйсець, ця, мастерь, пи- 
шущій золотом’ь по матерій. Звар- 
ницкій, йсточн. для ист. зап. коз, 
М., 1900, І, 302. 

Золотопузий, златопузнй. У їх, 
тих китайців, які*ь боги усі золото-' 
пузі. С. Звонецкое, Екатер. у. 

Золотосїйний, сіяющій какь зо- 
ЛОТО; золотосяйний шлях (од сонця 
в хвилях моря). Маяк, 1914, № 22, 10. 

Золотошеретий, золотой шерсти. 
Олениця була золоторога, золото- 
шечста, очі в неї, як зорі, зуби, як 
перли, уста вишневі. Тиміиі Хмель- 
ниченко, Рогової, Київ, 1913, 154. 
Під ним пінь бравий, золотошеретий, 
а сам молодий та красивий. С. Кра¬ 
сний Кутт>, Екатер. г., Верхи, у. 
Ось заходе учетверте (сонечко), кінь 
біжи'> ь золотошеретий. Манжура, 
Трбмсин Багатирь, Дніпрові Хвилі, 
Катеринослав, 1913, № 7, 100. 

Золотошййка, золотошейка. Там 
'же й красива качка: уся руда, а 
шийка аж неначе золота, Так її і 
звуть золотошййка. С. Мигіи, Хер¬ 
сон. г., Елисав. у. 

Золярня, ні, бучильня. 0. Бу- 
зовкз, Екатер. г., Новом. у. 

Зомління, ння, обморокт>. І. Нечуй- 
Левіцькнй, Грам. укр. яз., 1914,1,79. 
Попалися зомління та стогнання та 
та тужба щоденна. Мова (Лиман- 
СЬКИЙ), ЛНВ, 1907, XXXVIII, 74. 

Збмства, ви, отмщеніє, месть. 
На кошового атамана прерікаеть 
и гніваетея и на зомству похва- 
ляетея. Зварницкій, Нсточники, 
1903, І, 290, 301, Г)Г>6, 

І 

і Зопсіти, розложитьея до костей. 
• С. Григорьевка, на р. Конкі, Ека- 
| терин. г., Алексан. у. 
| Зопсов&ння, зепсов&ння, ння, по- 
| теря, уничтоженіе, порча. Радиви- 
| ловскій, Вінець Христовь, Кіевь, 

1688, 37, 325. Крнмскій, Украин- 
ская грамматика, 1908, т. І, в. II, 415. 

Зор, ру, взорь. Стелетця перед 
| замисленним дідовим зором довгий ряд 

прожитих літ. Засів, 1911, .N2 38, 
594. 

З 6 р а, р и, воль сь веселнмь 
взглядомь. С. Залиманї>, Ворон, г., 
Богуч. у. 

Збрак, ка,остатокь огь „лемеша", 
стершагося огь оранья или па- 

і ханья. Сл. Мартовая, Харьков. г., 
Волчан. у. М. Лободовскій. 

Зористий, звіздистнй. Стариць- 
кий, Поезії, Київ, 1908, 141. 

Зорі, аорь, одинь изь сортовь 
яблокь. Чикаленко, Розмова поо 
сельське хазяйство, Спб, 1903, V, 75. 

Збрність, ти, зоркость. Сірий, 
Семейстзо лисів, Київ, 1914, 59. 

Зорнйк, ий, мужикь, любящій 
досипать сь женой до зари. Бату- 
ринь, Черниг. г. 

Зоровий, зрнтельннй; зоровий нерв. 
І. Нечуй-Левіцькай, Грам, укр, яз., 

І 1914, І, 22. 

і Зброй, «у, свігь. А гио ж тобі 
, чи видко там?—Та де там? Як спо- 
; гляну проти вікна, так зорок мені 
; щось і оббирає. С. Семеновка, Пол- 
| тав. г., Хорол. у. 

Зорбк, к&, зрачокь. Більмо мені 
! увесь зорок закрило. Сл. Мартовая, 

' Харьк. г., Волчан. у. 
І Зброчнин, ва, раст., 8. Ноіозіеа Ь„ 
І растеть обнчно по очень енрнхь, 
і торфяннхь містахь; случается и 
І вь плодоносномь, енромь грунті, 
і Яната, Спис рослин на Київщині, 
1 1912, 7. 

| Зоружитися, вооружиться. Люде 
, заперечували, щоб ц простого народи 
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міг появитися найменший нахил зо- 
рухситися за віру. Кримський, Му- 
сулманство, Львів, 1904, 84. 

Зорювбти, спать передь утреней 
зарей. З попасу привів я коней додо¬ 
му уночі, щоб зорювали у хліві, бо у 
полі дощ починає накрапати. Я ско¬ 
тину пригнав на зорю з попасу додому, 
як віз уже перекинувсь („віз"—ео- 
звіздіе на небі), т. е. передт. ут- 
ренней зорей. Сл. Мартовая, Харь- 
ков. г., Волчан. у. М. Лободовскій. 
Сравни слово „зорювати" вт> Сло- 
варі Гринченка, II, 180. 

Зосереджений, сосредоточенннй- 
ЛНВ, Київ, 1917, II—III, 233. 

Зосередити, сосредоточить. З того 
часу стара лисиця зосередила всю 
свою любов на метшому, на найбільш 
безсилому маненькому лисиняті. Сірий, 
Семейство лисів, Київ, 1914, 31. 

Зосередитися, сосредоточиться 
на чомт>. І. Нечуй-Левіцький, Грам, 
укр. яз., 1914, І, 67. 

Зосербдчуватися, сосредоточи- 
ваться. Власне гнтімно життя 
(швачки) зосередчувалось за занавіскою. 
Старицька-Черняхівська, Свято, 
Сяйво, Київ, 1914, 5. 

Зостйлий, оставшійся, остальной. 
Літопись Самовидца, Кіевь 1878, 
385. 

Зост&ток, на, остатокть. Лан виляв 
зостаток пива с пляшки у шклянку 
та уважно приглядався до неї. Крим¬ 
ський, Повістки і ескізи, Коломия 
і Львів, 1895, 33. 

Зострахнутися, устрашиться. Як 
узяв германець наш город М. та як 
почав вішати та стільки їх навішав, 
що глянули наши люди, так аж зо- 
страхнулися. С. Любимовка, Екат. г., 
Новом. у. Вона зострахнулась, поз- 
дяілась, полізла на піч. Народно- 
украинская сказка, Полт. г„ Мирг. у. 

Зочений, замічений, усмотрін- 
ннй, оті. слова „зочити". Чрез 
татар, за промислами своими по 
степах блукающихся, не бил зочен. 
Величко, Літопись, Кіевт., 1851, ІГ, 
373. 

Зптдхмара дивитися, сурово смо- 
тріть. Зпідхмара дивитця на мене 
старшина. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у. М. Лободовскій. 

Зплек, сплек, ка, болізнь у ло- 
шади вт> плечі, ота которой лошадь 
безі> видимой причини начинаета 
хромать на одну изт. переднихт. 
ногт.. Херсонскій календарь на 
1871 г. для сельскихі. хозяев'ь 
Раевскаго 126. 

Зплюздровбти, пренебречь, обой- 
ти вниманіемі.. Зайде злоба та гнів 
о тім, шо его зплюздровали,—не по¬ 
просили б то бач, або но напяли 
дружковати. Харьковскій Сборникт., 
1895, IX, 252. 

Зпблегка, нар., слегка. Узяв мене 
зполеіка за плечі, повернув до дверей. 
Рідний Край, 1911, № 17, 16. 

Зпор&жений, усовітованннй. Тамі, 
же, ві> раді читани прежде з по- 
раженіе и наготовленіе того союзу 
пакта (пакти). Величко, Літопись, 
Кіевг, 1848, І, 172. 

Зпринцкбваний, встревоженннй (?). 
Золотниче, золотниче (матка)! Ти 
зпринцкований, ти поцілкований, ти 
змучений, ти перемучений! Вістникт. 
харьков. филолог. о-ва, 1913, ІУ, 76. 

Зпрохвала, нар., не спіша, слегка, 
не горячась. Ти молоти так собі, 
зпрохвала, то і не уморишся. А то 
бач узявсь зразу дуже гаряче, от через 
те і уморився. С. Солнцевка, Харь¬ 
ков. у. См. слово „иохвально". 

Зпрудкб, нар , внезапно. Словарь 
книж. малор. річи ХУІІ в., Кіевт», 
1889, 32. 

Зпупку, нар., ота рожденія, оті. 
роду („ота пупка"). Він но бачив 
зпупку таких людей. Бублей, Вхид- 
ЧИНН, 1870, 19. 

Зпьянілий, опьянілнй. Але его 
не слухали зпьянілі господарі. Маяк, 
1913, № 15, 8. 

Зрадецтво, ва, изміна, віролом¬ 
ство. Старицький, Поезії, Київ, 1908, 
25. 
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Зрадіцьни нар., изміннически. | 
Бони его зрадецьки видали туркам, | 
а турки его вбгіли. С. Капуливка, і 
Екатер. у. І 

Зраджіти, зріджувати, зрідити, І 
нзмінять, измінить. Вл> СловарЬ ! 
Гринченка напечатано: „зрадити", 
см. „здраджати, зраджувати"; чи¬ 
таємо „зраджати, зраджувати", но 
что означають зти слова, не пере¬ 
ведено. Словарь, II, 182. 

Зрадлйвець, ця, изм'Ьнник'ь. Кара 
божа: Бог—местпик не милує зрад- 
ливців. Пахаревський, Пожовкле 
листя, Київ, 1911, 10. 

Зраднйчий, измінник’ь. А щоб 
одурити Ярему притьмом, хай зья- 
вчтця хто, як зрадничий. Стариць- 
кий, Могііигі, вд> альманах^ „Нова 
Рада", Київ, 1908, 9. 

Зразіць, ця, образецт». ІСіевск. г., 
Васильков. у. І. Нечуй-Левіцький, 
Грам. укр. яз. 1914, І, 42. 

Зразцевий, образдовнй. Тамк же. 

Зраіль, ля, собств. имя Израиль. 
Був я в судді мирового за того Зраїля, 
жида рудого. Гн'Ьдич'Ь, Матеріали 
по народной словесноети, Полтава, 
1916, ІУ, 106. 

Зрениця, ці, зЬница (ока). Сло¬ 
варь книж. малор. річи ХУІІ в., 
Кіевд>, 1889, 32. 

Зрепримандовіти, сократить, укро- 
тить, отставить. За таковіе твои 
безразсудніе поступки и наших’ь 
войековнхть универсаловд» презрй- 
ніе, яко недоброго сина, опредЬлено: 
зрепримандовать. Универсаль ко¬ 
шеного атамана Григорія бедорова, 
1756, г. ©еодосій, Самарскій, Ека- 
теринослав. єпархій, монастнрь, 
Екат-славд, 1875, 106. 

Зречення, ння, отречен'іе. Якась 
невідома, нерозгадана трагедія душі 
примусила її до зречення поетичної 
діяльносгпи. Календарь Час, 1918, 
лютий, 24. 

Зрешечений, порешет'Ьлнй, пото- 
ченннй. Дуже зіпсованого та зреше¬ 

ченого мотилицею щильника краще 
перетоптпи на віск. Немоловський, 
Бжільництво, Спб. 1904, 80. 

Зрив, ву, внрнваніе щетини изд 
живнхд свиней. Мелкіе промншлен- 
ники во время весенней стрижки 
овецд откупаюгь на „зривд" ще¬ 
тину, произрастающую на хребтахд 
свиней. Попка, Черноморскіе казаки, 
Спб. 1858,'118. 

Зрйгувати, изрнгать, отрнгать, 
внблевнвать. Що-разу треба годувати 
дитину не гпак довго, щоб вона вже 
зригувала молоко, бо се буває тоді, як 
дитина обьїстця. Задера, У дитини 
головка болить-у матері серце, 
Спб. 1905, 12. 

Зрйнутися, сорваться, упасть. 
Зринувся у ров городовій соати 
упившися. Зварницкій, Источ. для 
ИСТ. ЗЗП. КОЗ. 1903, І, 972. 

Зрйще, ща, зрЬлище. В кайдани 
туго окують, в села на зрище ггргіведгуть. 
Шевченко, Кобзарь, 1908, 584. 

Зрібний, изношенний. ЛНВ, 1907, 
XXXVII, кн. І, 33. 

Зріз, за. 1) Перер’Ьзт., кадка. 
Там сім зрізів зарито з золотими. 
Харьк. Сбор., 1895, IX, 257. 2) Срйзд, 
обрізки кожи отд обуви, идущіе на 
подклейки кь голеншцам'ь сапогь. 
Куст. пром. вд Кіевск. Г., 1912, 189. 

Зрізаний посуд, посуда, снятая 
сд гончарнаго круга, гончарскій 
термпнд. Кустарнне промисли 
Подольской г., Кіевд, 1916, 57. 

Зрізатися, схватиться на словадд, 
горя ю заспорить. Так вона як зріза¬ 
лася з тією жидівкою, як почала їй 
доводгти, так жидівка то огризалась, 

і а то й зуби заціпила! С, Любимовка, 
| Екатер. г., Новом. у. 

Зрізуватися, ср'Ьзнваться, сосгя- 
заться. Боже тебе сохрани, не зрізу- 
вайся з ними наввипередки. Труди 

і О-ва изслйдов. Волине, 1914,ХІІ,203. 

Зрінільний, зріклйвий, отрида- 
тельннй; зрікальний, зрікливий чоло¬ 
вік. І. Нечуй-Левіцький, Грам. упр. 

, ЯЗ., 1914, І, 48. 
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Зрікйння, ння, отрицаніе. І. Нечуй- 
Левіцький, тамь же, 48. 

Зрічбння, ння, отреченіе. Вістник 
Т-ва „Просвіта", Кат-слав, 1917, 
б/у, № 7. 

Зробіення, ння, приготовленіе, 
шитье. На зробіенне одіня (одеждн) 
або обутя шукаемь ремесника вн- 
борного. Радивиловскій, Вінець 
Христовь, 1688, 36. 

З роботи не виходити, бить 
постоянно вь работ'Ь. Здаєтця нам, 
мужикам, ні яке там і діло у жінок, 
а цілий день вона з роботи, не виходе. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у. 
М. Лободовскій. 

Зрода, ди, родь, порода. Діва 
Марія облагородила чоловічу зроду. 
Степанковський, Казання сельского 
пастиря, Пиків, 1909, 23. 

Зродло, ла, источникь. Січ запо- 
рожская, гніздо войсковое, зродло, 
фундамент и оборона волносгей 
войекових. Зварницкій, Источ. для 
ист. зап. коз., І, 1024. 

Зродніти, обрадоваться. Сучка 
зродніла да й думає: отак тобі, 
дурню й треба. Казка Вовк-дурень. 
С. Білое, Минск. г., Пинск. у. Из- 
вістія Огділенія русск. Віетника 
Академій Наукь, 1898, в. І, кн. 3. 

Зродняк, кй, родетвенникь, срод- 
нившійся человікь, близкій чело¬ 
вікь. С. Попельнастое, Бкатер. г., і 
Верхи, у. 

Зрозумі'ливо, нар., понятно. І. Не- 
чуй-Левіцький, Грам. уяр. яз., і 
1914, І, 54. 

Зроітися, изроиться, обезсиліть 
оть частой ройби. Вони (бжоли) у 
нею усі позроїлись і згинули. Сл. Бі- , 
лявка, Харьк. г., Староб. у. 

ЗрОСІЙЩИТИСЯ, обрусіть. Ті оди- ; 
ници (татари), що живучи по великих | 
російських містах (Казані, Рязані, Уфі, і 
Сімбгрську), зовсім зраегйщилися, | 
Кримський, Мусулманство, Львів, і 
1901, 179. Тожо ЛНВ. КйІВ, 1917,1,75. . 

Зрощення, ння, внростаніе, рость. 
Дитині хвороба, то то, кажуть, ему 
на зрощення. С. Чемерское, Черниг. Г. 
Козел, у. 

Зрубня, ні, изь рубленнаго дерева 
комора Вь Екатеринослав. губерній 
говорять: у нею при хаті аж дві 
коморі: одна рубня, а друга плетена. 
Д. Богодарь, Екатер. г„ Алекс. у. 
Вь думі про козака Канівченка 
говорится: То то вдова Грициха до 
вутрені Божої одхожае, останні зрубні 
трема замками замикає. При зтомь 
цівець думи замічаеть. Шоб то 
воно значить? Лата б то, гпо б то? 
Кіевская Старина, 1904, IX, 31. 

Зрубужики, ків, мітки на палкі, 
кот< рия ділаеть для себя чабань, 
отмічая колич^ство ов^ць, или же 
неграмотний хозяинь, засипая 
хлібь вь закромь. Д. Бодаковка, 
Полт. г., Мирг. у. 

Зрушйльник, ка, возбудитель. 
Вікул, Російсько-україн. Словник, 
Гадяч, 1918, 6. 

Зряд, ду. 1) Нарядь, уборь. 
Уз рядили її (дівку) у зряд у 
гарний. Кіевская Старина, 1905, 
УІІ-УПІ, 154. 2) Заурядь, зачастую. 
Зряд бува, гко вгпокмачитця який у 
ці причандали, беретця за діло, а ке¬ 
бети нема. Харьковскій Сборникь, 
1895, IX, 252. 

Зрідження, ння, приготовленіе, 
сборь, снаряженіе, устроеніе. Сло- 
варь книж. малор. річи ХУГІ, в., 
Кіевь, 1889, 32. 

Зсвйстуватися, пересвистнваться. 
Кіевск. г., Черк. у. Труди О-ва 
изслід. Волнни, Житомирь, 1914, 
XII, 214. 

З звоєї руки, сь своей сторони. 
Виставлять евидітелей на еудь 
„сь своее руки". Любавскій, Обл. 
діленіе, М., 1893, 652. 

Зсилатися, сснлаться, сноситься. 
Зварницкій, Источники для ист. зап. 
коз, І, 941. 

Зсйпати, видать дочку замужь; 
термшгь. общераспространенннй вь 



Зсвпчак -Зубка. 31 з 

селах'ь Екатериаоел. губ. Оце, сла¬ 
ва Господеві, зсипали свою дочку.—Як 
то зсипали? Та віддали заміж. С. Зай- 
цево, Бахм. у. 

Зсипч&н, ні, рой, которнй состав- 
ляется не изг одного, а изч> нісколь- 
кихт. пней. Немоловський, Бжіль- 
ництво, Спб, 1904, 96. 

Зсйпщик, на, сснпщик'Ь. Приїха¬ 
ли, зсшщики хліба. Г. Бердянск'Ь, 
Тавр. г. 

Зсіль, і зтіль, наріч., отсюда и 
оттуда. Зайшов зсіль і зтіль і заста¬ 
вив річку. Д. Малая Дубровица, 
Холм. г., Більск. у. 

Зслонйти, ізсло*йти, сшить, соеди- 
нить, стачать (о платні). Зелонив 
поли; тепер етап треба. С. Солн- 
цевка, Харьк. у. Ізслотв уже холо¬ 
ші у штанях. Сл. Мартовая, Харь- 
ковск. г., Волч. у., М. Лободовскій. 

, Зсмажйтися, сжариться. Як умре 
грубий (чоловік), то довго си (ся) му¬ 
чиш на чистових муках, поки его 
кіло (тіло) не земажитея. Етноґр. 
Збірник, Львів, 1912, 309. 

Зступйти, сойти. Христе Спаси- 
телю, чились для едннх учеНИКОВ'Ь 
своихт. зступюгь зі) неба на землю? 
Радивиловскій, Вінец'ь Христовг, 
Кіевг, 1688, 75. 

Зтймтуль, нар., оттуда. Зтамтуль 
ни один чоловік окивий не виходить. 
Д. Мал. Дубровица, Холмской губ., 
Більск. у. 

Зт&яти, ізтаяти, умереть. Зтаяти 
од голоду. Иннокентій Гізель. Си¬ 
нопсиса, Кіевь, 1680, ЗО. 

Зтолбчити, утоптать, утрамбовать 
землю. Я зтолочгів свій тік добре; 
толок у мене важкий; теппр буду 
молотити. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у. М. Лободовскій. 

Зтончйтися, сділаться тонше, 
стереться. Вісь дуже зтончиласі, ото 
через те й колесо такечки на всі 
боки коливаєшся. С. Любимовка, 
Екат. г., Новом. у. 

Зтоплікня, ння, оть слова „зто- 
пити, расплавить, растопить". Крізь 
тишу обляггв кругом Іму почулось ше¬ 
потіння, двох уст гарячеє зтопління, 
і крик, і стогін за вікном. Стариць- 
кий, Поезії, Київ, 1908, 370. 

Зторувйти, втоптать, стоптать. 
Як був зятенько, так не бував, наше 
подвірря кіньми вторував, нашу комо¬ 
ру зграбував й нашу доненьку собі 
взяв. Свадебная пісня, записанная 
вч> с. Німовичах'ь, Волннской губ., 
Ровен. у. 

Зточйти, заклгочить. Ми в тим 
согрішили, жесми без указу вели¬ 
ких монархов з бесурмани зточили 
примирья. Зварницкій, Источники 
для ист. зап. коз., І, 327. 

Зтрапитися, произойти, случить- 
СЯ Он гцо зггграпилось. ХарькОВСКІЙ 
СборникТ), 1895, IX, 250. 

Зтроха, нар., немного. Зтроха 
жовтий на виду. К’евск. г., Чиг. у. 
Український етнографія. Збірник, 
Київ, 1914, І, 33. 

Зтрудований, изнуренннй рабо- 
тою, истомленннй, измученннй. С. 
Остаповка, Полт. г., Мирг. у. 

Згружений, усталнй, изнеможцен- 
ННЙ. Він не то, що не здужає, а 
сильно зтружений: все на заробітки 
ходив далеко і на Сібір ходаком їздив 
аж двічі. Кіевск. г., О. Пчілка. 

Зубйха, хи, зубатий человікт). 
Полт. г., Лубен, у. 

Зубенята, нят, очень маленькіе 
зубки. Коли усміхалось вено (дитин¬ 
ча), блискав рядок зубеняток малгіх. 
Хоткевич, Нова Рада, Київ, 1908, 
378. 

Зуби яснйти, зубоскалить. При¬ 
їхав у базарь та заміст діла давай 
з людьми зуби яснитп. С. Романково, 
Екатер, у. 

Зубка, ки, иначе сажанка, цибу¬ 
ля посаженная сь четверговой не¬ 
діля поста (середохресття), если 
только стаял ь сиігь. Кіевская Ста- 
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рина, 19 З, II, 203. Вч> Словарі 
Гринченка и Василенка „зубка"— 
порода лука сь маленькими, про- 
долговатнми луковицами. Гринчен- 
ко, І, 187; Василенко, 203. 

Зубнйця, ці, бабьи зубн, родч> 
растенія, Бепіагіа. С. Звонецкое, 
Вкат. у. 

Зубодбр, ра, зубодерь, зубной 
врачч» (иронически). С. Вольниги, 
Екатерии. у. 

Зубок, на, долгая, огь шеи ниже 
колйнч», но безч» рукавовч», „манта" 
изЧ) полотна или шелку, сч> узкими 
білими и красними, продольннми 
полосами, вч> которую обнчно обря- 
жаютч» умершую гуцулку. Зубон— 
жіноча сукня шовкова від шиї до низ- 
же колін, лиш рукавів немає.. Зубон— 
се довга манта з полотна, фарбова¬ 
ного на вузкі білі і червоні паси, що 
тягнуться поздовш. Етноґраф. Збір¬ 
ник, Львів, 1912, 339, 348. 

Зуботйчина, ни, битье по зубамч». 
Еге, то такий харцизяка: він уже 
й батькові своєму не раз зуботичини 
давав. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Зубочистка, ки, ударч> по зубамч,. 
Гляди лишень, щоб я за твою брехню 
та не дав тобі зубочистки. С. Веселое, 
Харьк. у. 

Зубрівка, ки, або чаполоч, чи, трав*. 
Чикаленко, Розмова про сільське 
хазяйство, Спб, 1910, III, 7. 

Зубровнин, на, трава, водопоем- 
ннй пнрей. Весктаппіа егисаеіог- 
тїз. Херсонскій календарь на 1871г. 
для сельскихч» хозяевч» Раевскаго, 
109. 

Зубчики, ків, тоже, что и „зами- 
начка", но разница вч> томч>, что 
„юшка" заминается не пшеномч», а 
конопляннмч» сйменемч». См. слово 
„заминачка". Батуринч», Черниг. г. 
Вь Словарі Гринченка слово „зуб¬ 
ці" переведено такч>: кушанье изч> 
очшценннхч» зеренч» ячменя, сварен- 
нихг или поджаренннхч», II, 187. 
(Зубець). Но зто кушанье вч> Чер- 
ииг., Харьковск. и др. губерніях'ь 

назнвается кутьей. Вч> с. Солнцев- 
кі „кутью“, т. е. очищенную ІІШЄ- 
ницу или ячмень, свареннне, какч» 
обнкновенная каша, часто подаютч» 
сч> маковнмч, или коровьимч» мо- 
локомч» и вч> обнчнне дни года, а 
не^только на „свят вечер"; на „свят 
вечер" ее ідятч» сч> медомч». 

Зуіиіння, ння, пініє „з-з-зу". Я 
почав дрімати під заклопотане й нс- 
задоволене зуміння комарів. Винкіі- 
ченко, Босяк, Основа. Одеса, 1915,13. 

Зумліти, издавать звуки: „з-зу“ 
Нищать і зумлять мухи, бжоли, 
жучки. Винниченко, Тамч»-же, 22. 

Зумрудний, изумрудннй. А над 
вечір ти яке чудове (море), коли сон¬ 
це тихо поринав в глиб твою зумруд- 
ну. К. Білиловський, Поезії. 

Зупельний, совершенннй, оспова- 
тельннй. Словарь книж. мал. річи 
ХУІІ в., Кіевч», 1889, 32. 

Зупельність, ти, совершенство. 
Тамч, же, 32. 

Зуповне, нар., всеціло. Изч» архив- 
ннхч» актовч» ХУІІ в. 

Зусйльно, нар., успленно. Це уже 
зусильно почали збірати ратників — 
десь буде справді война з гапонцеи. 
С. Остаповка, Полт. г., Мирг. у. 

Зустрічання, ння, встрічанье. Ба- 
сильчик не давав покою Насті і при 
кожнім зустрічанню соромив її вся¬ 
кими обіцянками. Складка, Харьків, 
1887, 107. 

Зусюди, нар., отовсюду. Слухайте, 
люде, ви тут зібрались зусюди. Основа, 
Одеса, 1915, III, 57. 

Зухвйльний, дерзкій, непокорннй. 
Словарь книж. мал. річи ХУІІ в., 
Кіевч,, 1889, 32. 

Зфольговати, пощадить. Літо- 
пись Самовидця, Кіевч», 1876, 385. 

Зхлопі'ти, омужичиться, сділать- 
1 ся хлопом’ь. Дитина де далі зовсім 

зхлопіє. Л. Українка,Твори, І, 140. 

Зчамрілий, ошеломленннй, 
І. Нечуй-Левіцькпй, Грам. укр. яз., 
1Я14, 1. 49. 
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Зчаровувати, околдовнвать. С. Че- 
мерское, Черниг. г., Козел, у. 

Зчерннути, внчеркнуть, зачерк- 
нуть. Та ви оце зчеркніть, а знову 
натішить, от воно й добре буде. 
С. Борщевое, Харьк. у. 

Зчесати, внсічь. На ему вже й 
шкура облізла: так то за дорогу ма- 
лахайками зчешуть. Екатершюсл. 
юбилейннй Листокв, 1887, 12. 

Зчйстох, на, растеніе, СЬеМопішп 
тащз, сокомв котораго изводятв 
„ластовиння", т. е. веснушки. Пол¬ 
тавок. г., Зтнограф. Обозрініе, М., 
1891, XI, 178. 

Зчіпйтися, сойтись. Вона зчіпи- 
лас-ь з турком та й живе. С. Капу- 
лівка, Екатер. у. 

Зчутися, услкхать, узнать, замі¬ 
тить. Не зчувсл, як у нею із кишені 
і гроти вирізали. Сл. Залимаив, 
Ворон, губ., Богуч. у. Він сердега 
тільки зчувся, що хазяїна знебувся. 
Манжура, Тремсин-Багатпрь, Дніп¬ 
рові Хвилі, 1913, № 15-10, 234; І не 
зчусшся, як лігпо буде остю зажгппо, 
Щоголів, Слобожанщина, 1898, 41; 
Я й не зчувся, коли до дому доїхав,— 
ото такі добрі коні панські. С. Мп- 
хайлово-Апостолово, Херс. у. 

Зьевропейщений, обвсвропеенішй. 
Теперечки позаводгглися в ВейрупЛ 
такі зісерочеііщені араби, що були б 
не стали їсти такої їжи: сказали б, 
що гидко брати до рота таке мнясо 
и квасолю, які навіть одну хвилину 
побували в казані з білизною. Крим¬ 
ський, Бейрутські оповідання, Ки¬ 
їв, 1906, 7. 

Зьедночення, ння, обвединенье, 
согласіе. Велично, Літоппсь, Кїевв, 
1848, І, 272. 

Звєднбчитися, соединиться, ебли- 
зиться. Велично, Літопись, І, 273; 
Зварницкій, Источн. для ист. зап. 
КОЗ., 1903, І, 524. 

Зьїдйкий, ІЗЬЇДИНИЙ, ІЗЬЄДИНИЙ, 

свідающій, поідающій. Десятая 
пятшіця... од звіра ізвєдиного. Спе- 
ранскій, Южно—Русская пісня. 
К'Увв, 1904, 32. 

Зьїдйтелька, ни, ядуха, свідаю- 
іцая. Яке тгі маєш гіраво, згїдитель- 
ка, усе казать і робить сукор. Кримсь¬ 
кий Повістки і ескізи, Коломия і 
Львів. 1895, 3. 

Звідначення, обведпненіе, согла¬ 
сіе. С. Остаповка, Полт. г. Мирг. у. 

Зьїднйчитися, соединиться, ебли- 
зиться. Тамв-же. 

Зьїдуха, хи, злая женщииа жен- 
щина, заідающая всіхв. Там же 
н жінка! відьма! чортяка! зьїдуха! 
Усіх поїдем їсть! Мандрьтковка, 
Екатер. у. 

Зьїжйчитися, свежнться. Волосся 
зьїжачилось гіа голові. Шлях, Моск¬ 
ва, 1917, ПІ, 59. 

Зьіритувйтися, развяритьея, рас- 
палиться. Ноклгігсангій Іващспком, 
Ладик чогось зьірутуваеся: хіба не 
бачиш, ги,о я роблю? Нов 'лазило тобі? 
Світло КйІВ, 1912, V, 41. 

Зьїхання, ння, свізлв. Любав- 
скій, Лптовско-русскіії сеймв, М. 
1901, прилож. 78, 64. 

Зьобі'дати, СВІСТЬ обідв. Ой ля¬ 
гайте, діти, спати, бо сіє дядько ве,- 
черяти! Заки обід зьобідали, дішгі 
батька одвідали. Конощенко, Україн¬ 
ські пісні, Одесеа, 1909, II, 99. 

Зьюрджуватися, зьюрдитис.ч, ожи- 
м.’Ться, «жаться, свеживатьея, све- 
Ж'ІТЬСЯ. Від тепла вона („амеба") 
більги розпускати ця, а від холоду 
зьюрджустця. Молода Україна, 1910, 
Л'з і, 19, 1911, Л« 5, 2бГ Л. Укра¬ 
їнка, Твори, 1, 135. 

Зьявище, ща, явленіе вв природі, 
вв жизни. І. Нечуй-Левіцький, 
Грам. укр. яз, 1914, І, 90. 

Зьявління, ння, появленіе, рож- 
деніе. Від самого зьявління чоловіка 
на світ Божий до гробової догнкгі 
льетця без путл проклята горілка. 
Ванькевич, Проповідь, Проскурів, 
1917, 12. 

Зьяловити, стать безплодной. Це 
роблять для того, щоб вівці з ранніми 
ягнятами були і щоб і одна не зьяло- 
вила. Кіевск. г, Чпгпр. у. Україн. 



318 У ьянка—Зяа юль кя. 

етноґраф. Збірник, Київ, 1914,1, 49. 
Стара знесилена матка (бжоляна) 
може зьяловити від старости, з ка¬ 
ліцтва. Немоловський, Бжільництво, 
Спб, 1904, 22. 

Зьяннй, нй, изгянг. Е, діду, у 
цему єсть якась зьянна, бо він у вас 
хряптить.—Бери такою, що не хряп- 
тить, то й ие буде зьянни С. Оста- 
повка, Полт. г., Мирг. у. Вд. м. Ко- 
товк'Ь, Екатеринослав. г. зто слово 
произносягь „ззянна". Слухай, зем¬ 
ляче, що я тобі скажу: коняка ця 
дуже добра коняка, ото тільки їй і 
ззянна, що хвіст трохи короткий. 
М. Котовка, Екатер. г., Новом. у., 
на ярмаркЬ. 

Зьяснйтися. проясниться. Я мо¬ 
лилася, чи не дасть нам Бог ряту- 
ночку! Світом память мов зьяснилася. 
Старицький, Поезії, Київ, 1908, 423. 

Зьясов&ння, ННЯ, Об'ЬЯСНбНІе, вн- 
яснеаье, обнаруживанье. Осадчій, 
На грані XX століття, Київ, 1912, 
II, 86. 

Зябкйй, чувствительннй кть хо¬ 
лоду. С. Сотнцевка, Сл. Липцн, 
Харьк. у. 

Зяблнна, ни, прозябаніе. Се не 
життя, а зяблина, паразітне життя 
па чужій стіні. Марко вич, Весна, 
ЛНВ, 1910, ІЛ, XIII, 211. 

Зівра, рів, тоже, что, зябра, т. е. 
жабрн. Узяв ею Іван за зявра. Мило- 
радовичТ), Казки і оповідання, Тру* 
дн полтав. учен. архивн. комисіи, 
1912, X, 42. 

Зязюльки, лея, тоже, что зезюльки, 
раст. ОгсЬіз Могіо, Д. Бодаковка, 
Полтав. г., Мирг. у. 



тт 
'Ива корзйночна, см. слово „кузо- 

впця". 

'Ива молдаванська, тоже. что йва 
корзйночна, верболоз, лутина, нузови- 
ця, лозавіть. Ом. слово „кузовици". 

'Ивовий, ивовнй. Що ж вони, ті 
сліпці, роблять?—Плетуть кошики 
із ивових прутиків. С. Паньковка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Игольна. ни, риба (?). У козака 
Трохима Горелкевича (донскіе ко- 
ваки пограбпли) чабака тнсячей 
пять в 25 рубл., иголне (и) десять 
тнсячей вь 12 рубл. Зварннцкій, 
Источ. для Ест.зап.коз., 1903, II, 1572. 

Игрим, ма, городь Римь. У слав¬ 
ному городі у Шримі, пргі царю було 
при Онорію (Гонорію). Про Олексія 
божого чоловіка, С. Чаплинка, Ека-, 
терин. г., Новом. у. Сліпой лир- 
никь Ив. Мережка. 

'Игриска, рйск, игрища. Радиви- 
ловскій, Вінець Христовь, Кіевь, 
1688, 439. 

Игрйще, ща, місто для муштро- 
ванья козаковь. Кіевск. г., Кан. у. 
Стеблавь. І. Нечуй-Левіцький, Гра- 
мат. уьр.'яз., 1914, І, 22. 

НдолЗпик, ка, едоль. Ти кажи, 
идсляне, чи. всі тргідцять лошаків 
продали у ]-'сетові? Мова (Лиманеь- 
КИЙ), ЛИВ, 1907, XXXVIII, 269. 

Йдучий, тєкущій. Оце тепер йду¬ 
чий год, не такий для людей тяж¬ 
кий, як минулий. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у. М. Лободовскій. 

Иж. міст., что. Архивн. документи 
XVII и XVIII в. 

'Ижби, союз., чтобн. Літопись 
Самовидця, Кіевь, 1878, 386. 

'Иже, міст., которнй. Тамь же. 

Издйбка, ви, см. слово степка, 
стбпка. 

Изичйй, чйю, обнчай. Зварницкій, 
Источ. для ист. зап. коз., 1903,1, 664. 

'Иле, нар., сколько. Літопись 
Самовидця, Кіевь, 1878, 386. 

Иле крот, нар., сколько кроть. 
Словарь книзк. малор. річи XVII в., 
Кіевь, 1889, 33. 

Илюха, х,«, собств. имя Илья. 
Кого ж его послати до города? Петро 
хворий, а Илюха дурний. С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Ильїнка ки, сорть груши. Чика- 
ленко, Розмова, V, 77. 

Имконути, внезапЕО упасть, уйти, 
убраться. Він йшов вперше добре, а 
далі имконув, лежить гпа й витягся. 
воно було дуже слизько, то через те 
він і впав. Батуринь, Чернигов. г. 
Еге, була колгісь Ганна, служила у 
папа, а тепер имконула: як тільки 
папі повернулась з Гриму, так одразу 
і вгинала її геть. С. Кулебявка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Икйчитися, казаться иннмь. Ісвіт 
мені од хвороби иначгітця. Д. Ко- 
сивка, Екатер. у. 

Инд, да, индусь, индіець. Ради- 
виловскій, Вінець Хриетовь, Кіевь, 
1688, 536. 

Индеева. кое-гді. Вона У’л'СО (ка¬ 
литка, або хустка, чи сорочка) ин- 
деєва має дірки. С. Красиловка, 
Черниг. г., Козел, у. 

й н д е с, с а, соб. имя, городь 
Здесь. А сам же він у Индес град 
отшедше, по Индесі граді похожав, і 
княжесіку дорогу одежу з себе ізкидас. 
Про Олексія божого чоловіка, 
с. Чаплинка, Екатер. г., Новом. у. 
Сліпой лирникь Ив. Мережка. 

Индйка, ки, индійки (собират.) 
Рндгіка—сома урічлива птиця. Харь- 
ковскій Сборникь, 1895, IX, 317. 

Индйк, нй, надутий, чванливий 
человікь. С. Солнцевка, Харьк. у.; 
также Ястребова, Малор. прозвища 
вь Херсопской г.; Одесса, 1893, 12. 
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Индитій, тія верхнєє напреетоль- 
иое о дія ні е. Индитій матеріальних 
два. Лйтопись Екатеринослав. уче- 
ной архив. крмиссіи, 1908, ІУ, 10о. 

Индйтьба, би, индйтья, ії, верх¬ 
нєє напрестольное одіяніе. ЛЬто- 
пись по Ипатскому списку, СПБ, 
1871, 237. 

Индуктовий, индунтбва книга, 
книга для записнванія пошлин- 
ннхч, сборовч. вч> Запорожье. П. 
Короленко, Матеріали по исторіи 
войска запорожскаго, Харьковч>, 
1896, Ю. 

Индуктор, ра, собиратель пош- 
линч> за ввознне товари. Зварниц- 
кій, Источ. для ист. зап. коз., 1903, 
II, 1684,1686; Б. Каменевій, Источ- 
кики малорос, исторіи, М., 1859, 
II, 108. 

Инжйровий, отч> слова „инжир“, 
винная ягода; такирове дерево. Н. 
Кибальчич, Оповідання, 1919, 119. 
Инквизйція, ції, рознекч», разелідо- 

ваніе. Літопись Самовидця, Кіевч., 
1878, 386. 

Инквировати, цЬлзть допросч. 
изслйдовать, рознекивать. Конфе- 
ренуемч. симч> нашимч> универса- 
ломч>, аби нихто з войсковнх лю¬ 
дей, то ест з старшини полковой •> 
з сотников полку ніжинского не 
важилея мещанч. ніжинских в 
спорах, звадах и иншнх справахч. 
инквЬровати, судити и декретова- 
ти. Труди Чернигов. комитета по 
устройству XIV археол. сч.'Ьзда, 
1908, 140. 

Инстигувати, доносить, подстре- 
кать. Величко, ЛЬтопись, Кіевч., 
1848, І, 39. 

Интенція, ції, наміреніе. Літо- 
пись Самовидця, Кіевч>, 1878, 386. 

Ирлець, цй, клеймо на овцЬ. Він 
було на своїх вівцях ирлець кладе. 
Кіевск. г. О. Пчілка 

Иродйще, ща, увелич. отч> слова 
Иродь. Ироде, Иродйще! Не пускай 
своїх дочок на христіянську віру! 
Літопись Екатеринослав. архивн. 
комиссіи, 1915, X, 10. 

'Иродва, КИ, иродка .Йди, суко,го¬ 
ди писаря чекати, щоб ти без вісти 
пішла, иродка проклята! Проскурів- 
на, Уляся, Київ, 1913, 107, 108. 
Молода Україна, 1912, № 9, 18. 
Чортова иродка—ота Маруся Геко- 
ва! С. Солнцевка, Харьк. у. 

Иродчй, ЧЙТИ, ЧерТОНОКЧ), родив¬ 
шійся отч> Луципяря и Ареквн. 
П. Мирний, Спокуса, Нова Рада 
Київ, 1908, 39. 

'Йрха, хи, тонкій слой, снячий 
сч> воловьей кожи, со сторорн про- 
тивоположной шерсти. Сл. Марто- 
вая Харьк. г., Волч. у. М. Лобо- 
давскій.' Сравни вч> Словарй Грин- 
ченка, II, 194. 

'Испит, та, зкзаменч» (отч. слова 
„випитати"), схоже сч> церковно- 
славянскимч. испнтнвати, испнта- 
ніе вч> монастнряхч> нослушниковч> 
и монаховЧ). І. Нечуй-Левіцькій, 
Грам. укр. яз., 1914, І. 89. 

Ист, ту, должное, то, что над- 
лежитч. кому по праву. Як ділили 
траву, па лугах, я й кажу ділиєві: 
ти дай мені ист, а прибавки мені 
нетреба; тес зі зайвої трави я не 
потребую. Сл. Мартовая, Хгврьк г., 
Волч. у. М. Лободовскій. Справни 
вч> Словар'Ь Гринченка слова,, ісга“, 

II. 199. - 
Чістий, иетьш, настоящій. Нема~ 

мама: вся мамина врода і вдача, не¬ 
наче дві гшляпиці одного печева. Н.Є- 
чуп-Левіцький, Повісті, Київ, 
1914, IX, 210. Де всесвігпнеї добули 
слави орли наші исті К. Білилов- 
ський, Поезії. 

'Нстино, нар., истинно, точно. 
Нетто так, неначе чоловік з жін¬ 
кою скуповуваютця па нове господар¬ 
ство Нечуй—Левіцький, Повісті, 
Київ, 19і4, IX. 294. Петит так 
воно й було, як оце я вам кажу. С. 
Кулебивка, Екат. г., Новом. у. 

Исусова піхота; так звуть на По¬ 
діллі дяків гпа паламарів, які бувало 
лігпом пробираютця піхотою до Ка- 
менця за гіарафіями. Нива Одесса, 
1885, 166. 



Исьмо-Іврархич ний. 321 

'Исьмо, сьмо, йсте, сте, им—фор¬ 
ми сокращенння оті. глагола есмь, 
есьмо, есте, єсм. Такт, говорять поч- 
ти во всей Подольской губерній, 
главннмь образомт. кь западу, что 
переходить и вь Галицію. Як исьмо 
їхали, то бачили сьмо вовка. Чи бу¬ 
ли сте ва ярмарку? Ходив-им на 
базарь. Правдоподобно, что ота 

форма усвоена не взь польскаго 
язика, а изь церкоано-славянскаго. 
М. Лгободовскій. 

'Ичвина, ни, принад лежность 
розвальннхь саней, вь виді двухь 
„каблучек" протиьі» двухь перед- 
ннхь „копил". Д. Городянка, Могил, 
у., близь Шклива. 

І 

Іакйнф, фа, драгоцінннй камень. 
Дорогеє камедне: іакннеьі, діамен- 
тн, карбункули, рубинн и прочан. 
Радивяловскій, Вінець Христовь, 
Кіевь, 1688, 163. 

Ів, междометіе для вираженій 
ИКОТН. Ііиое пьяний чоловік бевздь 
та-їв! Милорадовичь, Казки і , 
оповідання, Труди полтав. ученой 
архив. комиссіи, X, 48. 

ів&н, ні, собст. имя йвань. Пану 
полковнику Иваку Водолазі з стар¬ 
шиною приказь. беодосій, Самар- 
скій, Екатеринослав. єпархій, мо¬ 
настиря, Екат-славь, 1875, 104. 

Ів&ндо. да, собств. имя йвань. 
Житецкій, Очеркь звуковой исто- 
ріи малоруе. нарічія, Кіевь, 1876, 
326. 

Івантуха, Івануха, хи, Іванчук, нй, 
собств. имя йвань, тамь же, 325, 
С. Сслнцевка, Харьк. у. 

Іванова головна, небольшая, подь 
двумя колосками, на одномь стеблі, 
головка. Коли з одною стебла виросло 
два колоски, то замічають, а саме 
на Йвана Купайла раненько йдуть 
туди і під стволом знаходють сріб¬ 
неньку Іванову головку,—вона невелич¬ 
ка, як сороківка. Хто найде, той у 
Боїа щасливий буде. Труди общест- 
ва изелід. Волнни, 1909, V, 9. 

Іванчик, на, особнй видь птицн 
пзь породи тряеогузокь, шоіасіїїа 

оепапіЬе. Це така єсть пташка, 
иванчик, а як вона, по кацапськи 
зветця, того не доведу. Д. Богодарь, 
Екатерин. г., Алекс. у. На Кубани 
„віанчик", сииица. 

Івйнський, принадлежащій Йва¬ 
ну. Чи воно панське, чи Іванське, а 
красти его неможна. Сл. Липцн, 
Харьк. у. 

Івасю», нй, Іваха, хи, соб. імя 
йвань. Екатериносл. губ. 

Ів&шко, ка, прутикь, на которнй 
надівается „шпулька" вь нрялкі. 
Наскучить було нам сидіти мовчки, 
слухаючії... гудіння шпульки на шпи¬ 
кові. Сніп. 1912, ЛІ- 47—49, 19. 

Івашура, ри, собств. имя йвань. 
С. Горловка, Еват. г., Вахм. у. 

Ігрйско, ка, игралище. Человікь 
надто жь єсть игриско щастю. Ра- 
дивиловскій, Вінець Христовь, 
Кіевь, 1688, 325, 487. Словарь книж. 
малорусской річи ХУІІ в., Кіевь, 
1889, 33. 

Ігуменин, принадлежащій игу- 
мену. Лгобавскій, Областное діле- 
ніе, М., 1893, 689. 

Іерйрх, ха, іерархь Зварницкій, 
Источ. для ист. зап. коз., І, 696. 

Іерархйчний, іерархическій. На¬ 
ведений іерархичний перечень сам за 
себе говорить. Маяк, 1913, Л® 43. 10. 

21 
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Ізббздрати, украсть, утащить. 
Куме, а де ж це ваш ціпочок?—Еге, 
уже третій день нема; его ще проти 
пьятниці щось ізбаздрало. С. Теп- 
ловка, Екат. г„ Верхи, у. 

Ізболінний, изболівшійся, исхво- 
равшійся. Дитино моя ріднесенька, 
ой яка ж ти ізболінная. С. Констан- 
тиновка, Подол. г., Етноґраф. Збір¬ 
ник, Львів, 1912, 54. 

Ізвйнний, или звйикий, обнжен- 
ннй, напрасно обвиненннй. Ізвпн- 
нихт> и обядимихі» (приказиваєм) 
доволствовать справедливо, веодо- 
сій, Самарскій, Екатеринославской 
єпархій, монастьгрь, Екат-славі>, 
1875, 103. 

Ізвідатися. разузнать. Добре, що 
ви наперед ітдались. С. Кулебивка, 
Екат. г., Новом. у. 

Ізвітити, потерять зрініе. Сей 
учитель уже давно ізходив свої ноги, 
і звітне свої очі. Игь річи гласнаго 
Сопливаго вт» Винницком'ь уізд- 
номт> земскомт» собраніи, Подол. г. 

Ізволйти, исполнить волю. Ой як 
би я була знала безсч сную свою долю, 
ой не ходила б заміж... А тепера та 
вийшла заміж, ізволила свою волю. 
Зварницкій, Малорос, народи. іііс- 
ни, Екатеринославт», 1906, 299. 

Ізвори, рів, изворотн, углубле- 
нія, пропасти, западини. Вниз запа- 
д лися боки гори у глибокі чорні ізво¬ 
ри, звідки родились холодні потоки, 
куди не ступала людська нога. Коцю¬ 
бинський, Тіні забутих предків, 
Спб-Львів, 1913, 18, 50. 

Ізгрузйти, нагрузить. Ізірузила 
вона (царівна) собі корабель, сіла та 
як хуркнула, так аж у Гамазонське 
царство Д. Богодарть, Екатер. губ., 
Алекс. у. 

Іздебка, ни, избенка. Фурман із 
вела приїхав під Моткову іздебку. 
Д. Малая Дубровица, Холмской г., 
Більск. у. 

Іздержство, ва, издержки, расхо- 
ДН.ВплнН. г., Овруч, у. 

Іздітцтва, нар., сь младенчест а, 
сь д’Ьтскпх'Ь літі». Він іздітюпв.! у 
них хворий. С. Солнцевка, Харьк. у. 

(зживатися, внрождаться. Було 
їх колись багато, та тепер усі гзжи- 
лися. Д. Коноваловка, Харьч*. у. 

Ізимбти, поймать. С. Дазид'ь-го- 
родок'ь, Минск. г., Мознр. у. 

ізйстино, нар., истинію, еовер- 
шенно справедливо. І він же це 
ізистино правду й казав. Харьков- 
Сйій Сборник’ь, 1895, IX, 257. 

Ізнбятися, раска ітьл'і. Волошане 
гскаялись, шо ороху ізбавились. Звар¬ 
ницкій, Малороссіиокія народння 
пісни, Екат—славг, 1906, 769. 

Ізкопить, ті, внвихі) бабки (у ло- 
шади). Херсонскій календарь на 
1871 г. для сельскьхт» хозяев-ь 
Раевскаго, 126. Тоже, м. Котовка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Ізкорінйтелька. ни, иокоренитель- 
ница. Радивиловскій, Віні цть Хри¬ 
стові», Кіевг, 1688, 334. 

Ізноротйтися, бистро возвра- 
титься. Іікоротивсь той чоловік на¬ 
зад. Милорадовичі», Казки і опові¬ 
дання, Труди, полтав. ученой арх. 
комиссіи, 1912, X, 69. См. Слов»рь 
Грничонка: скорочувати, ІУ, 149. 

Ізнровйти, зкровйти, овровавить. 
Ой що ж це ти наробила, ой усю ж 
хату, ще й кімнату, ще й усю ж 
ізкровила. Екатерин. г., Новицкій, 
Малорусскія пісни, Харьковт», 1894, 
75. 

ізлйха, нар , очень сильно, через- 
МІрно. Він ізлйха гарячий чоловік: 
тільки скажи ему слово яке супроти 
нею, гпак, неначе полумья, увесь зай- 
метця! С. Михайлово-Апостолово, 
Херсон, у. 

Ізмінйтися, переодіться, пере¬ 
мінить білье. Гляне на полицю— 
лежать штани і сорочка. Так він 
давай ізмгнятьця. Перемінив одежду, 
сів на лаві Кіевская Старина, 1905, 
VII—VIII, 147. 

Ізсмірбти, наміреваться (?). Всі бу¬ 
сурмане, малий і ве дикій, готуют<*я, 
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а£ сама стане, зараз мают виходити 
ізйрати просто на Русь. Зварниц- 
іій, Источн. для ист. зап. коз, І, 
«16. 

Ізнйшитися, знйжитися, низко 
шониться. Ізниживши головьх, до 
вашей внсоце новажной панской 
персони удаємося. Зварницкій, 
Источн. для ист. зап. коз., 1003, II, 
1096. 

ІЗНЙТИСЯ, ИЗННТЬСЯ. Серденько 
мос ізнилоен. Сніп, 1912, У, б. 

Ізнорйти, поділать нори. Оця 
мором ізнорила усе моє тіло: па нозі 
загоютця рани, то знов на спині 
твлятця, або па грудях, та так 
по всему тілу й ходе. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у. М. Лободовскш. 

Ізобіждення, зобіждення, ння, оби- 
жаньо. беодосій, Самарскіи, Ека- 
теранослав. епархіп, монастнрь, 
Екат—славь, 1875, 104. Зварницкій, 
Источн. для ист. зап. коз., II, 1982. 

Ізобучйтися, обучиться, нау¬ 
читься. Зварницкій, тамі же, 1,535. 

Ізб-дня, нар., каждий день. Тіко 
мди, щоб кашу ізо-дня варив.—„А 
по ж яки/ Харьковскій Сборниві 
1894, УІІ!, 341. 

Ізбрник, ка, чєловікі, обрабатн- 
вающій землю (із-ораш землю). 
Аристові, Промншленность древ- 
ней. Руси, Спб, 1866, 57. 

Ізпбрва, нар, Ізперва, як він при¬ 
їхав сюдгі, так зробив обору для 
скоту, а потім уже невеличку хижу 
для себе. Д. Богодарі, Дкатерин. г., 
Алекс. у. 

Ізпільщина, ни, наемі земли поді 
посіві хліба „нзі половини". 
С. Коровинцн, Полт. г., Ромен, у. 

Ізпоручати, поручать. Труди 
полтав. ученой архивной комиссіи, 
1917, XV, 33. 

Івпразднйтися, уяраздниться, опо- 
рожниться, прекратиться. Предсяв- 
зятіе пх-ь (запорожцеві) о поснлкі 
до хаиа сокрушилося и испразд- 
нилося. Скарбець натп за многими 

росходами і дачами, ізпороанивея. 
Зварницкій, Источн. для ист. вап. 
КОЗ., І, 748, 991. 

Ізпреждй, нар., иастари. Ізпрежда 
віків тут сиділи запорожці, а це вже 
після них нагнали сюди звідкілясь-то 
мужиків. С. Дарьевка, Екатерин. г., 
Верхи, у. Слово ві употребленіи и 
ві другихі уіздахі, напр. Алек- 
сандровскомі, д. Богодарі. 

Ізпущення, ння, испущеніе, из- 
днханіе. До останнею ізпущення 
моєю духа любитиму тебе. С. Бо- 
гачка, ІІолт. г., Хорол. у. 

Ізрееструв&ти, завести ві ре¬ 
єстрі. Велнчко, Літопись, Кієві, 
1864, ІУ, 136. 

Ізрощ&ти, внрощать. Він ізростив 
великий сад, покопав у нему багато 
колодізів, ггоробив широкі дерожки. 
Та там же ж і сад тепер! Д. Бого- 
дар, Екатер. г., Алекс. у. 

Ізрлдний, убраний, наряженнй. 
Славшій вечір, дівит—вечір, не так 
славний, як ізрлдний. 0. Ольхи, 
Полт. г., Золот. у. Зтнограф. Обо- 
зрініе, 1898, XXXIX, 99. 

Ізсолод&ти, сділаться сладкимі. 
У мене тісто у діжі не викисло, а 
ізсолодало. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у. М. Лободовскій. 

Ізсоложбти, едіяатьея сладкимі. 
.V жита на пні зерно од дощу іьео- 
ложало. Тамі же. 

Ізтокбтити, натопить, «аставпть 
стекти (о саті). Убили пьятеро овець, 
обібрали сало, гвтокатили его та так 
цілі пласти і загорнули у кожух та те 
поклали до вечера у чабанське хазяй¬ 
ство (будку). С. Фаліевка, Херс. у. 

Ізустно, нар., изустно. Зварнпц- 
кій, Источн. для ист. *ап. ко-кові, 
1903, І, 282. 

Ізхрупати, похрупать. Що ж ви, 
тату, обідали?—А що? Ізхрупав мит¬ 
них сухарів та і все. С. Нижняя 
Ниеаревка, Харьк. г., Волчан. у. 

Ізчернути, почерпнуть. Дійшли- 
до криниці, гпчернули води, напились. 
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пішли далі. Д. Бодаковка, Полт. г., 
Мирг. у. Д. Богодарь, Екатер. г., 
Алекс. у. 

Ізчинїти, ділять, совершать. 
Донскіе козаки нашим войсковим 
козакам рчзоренія, смертія, грабій- 
ства исчйняют. Зварчицкій, Источ. 
для ист. зап. коз., II, 1369. 

Ізьізд, ду, походь, путешествіе. 
Дорошкевич і Білецький, Хресто¬ 
матія по історії укр. ліг-ри, 1918, 
І, 123, 171. 

Іконний, на. мастерь, рисующій 
иконн, иконникь. Зварницкій, Ма¬ 
теріали для истор. зап. коз., І, 446. 

Ікртнна, ки, риба сь икрой. Ку- 
банскій Сборникь, Екат—рь, 1904, 
XI, 7о. 

Ікуня, ні, кобила, вь загадкі: 
А в ригулі (у корови) штирі дулі 
(цицьки), а в ікуні (кобили) дві. Тру¬ 
ди о-ва изслідов. Волипи, 1914, 
XII, 311. 

Іллем, ма, шеегь для дійствія 
на паромі. С. Мишуринь-Рогь, 
Екатер. г., Верхи, у. 

Ільнянка, ки, льняная ткань. 
Вийшло сім ангелів, у котрих сім 
порав, з храму, зодягнені в чисту 
осяйну гльнянку, і підперезані по гру- 
дех золотими поясами. Куліш и Пу- 
люй, Святе письмо Нового ЗйВіТу, 
Відень, 1903, 434. 

Іманий, попчанннй. Велично, 
Літопись, Кіевь, 1848, І, 113. 

Імбічливий, самолюбивий, уда- 
ряющіЙСЯ ВЬ амбчцІЮ. Він недогув 
усе, то недоторкливий гпакий, імбіч¬ 
ливий, М. Вовчок, ЛНВ, 1908, кн. III, 
472. 

Іменно, нар., непремінно. А що 
твій брат хліба привіз?—А я ось піду, 
узнаю. Як що немає, то в середу бать¬ 
ко пргіїдуть знов до городи, то я ска¬ 
жу боатові, щоб багпько именно при¬ 
везли хліба. С. Любямовка, Екат. г., 
Новом. у. 

імпрбза, зи, нашествіе, походь. 
Король шведекій маегь рушити зь 
Саксонія вь ітольекую землю, а зь 

польской итти просто своими си¬ 
лами на Москву такою импрезою. 
Б. Каменскій, Источники малорос, 
исторіи, М., 1859, II, 100. 

Імша, шй, мшеніе. Вслідствіе 
недостатка соломи и сіна скуящи¬ 
ки изь сосіднпхь губерній не на- 
ізжали, потому что везти сь собой 
солому, пли сіно для „імши“ (мше- 
нія) ппстдн неудобно. Заріцкій, 
Гончарний промнсель вь Полтав- 
ской г., 1894, 113. 

Інгібіцій, ції, запреіценіе. Сими 
днями Луцька когісисторія, «о моєму 
гшказу, випустила по цілій діоцезіг 
секретну інгібіцію (заборону), щоб ні 
один ксендз, під погрозою згону з по- 
сади, не смів вінчатгі панни Стані- 
шевської. О. Левицький, Волинські 
оповідання, 1914, 132. 

Інденз, иса, знань, показатель. 
Солнце, місяць, звізди—индексь 
албо знань, воторнй людемь ска- 
зуеть вшехмоцность Божую. Ра- 
дивиловскій. Вінець Христовь, Кі- 
евь, 1688, 240. 

ІНКЛЮЗНЙК, га, тоже, что „упирь", 
у гуцуловь. Етиоґрафіч. Збірник, 
Львів, 1912, 306. 

Інспекторув&ти, занимать долж- 
ность инсиектора. ннепекторство- 

I вать. Пахаревський, Оповідання, 
І Київ, 1913, III, 97. 

І Інстчгація, ції, подстрекательство, 
| побужденіе. Зварницкій. Источники 

для ист. зап. коз., II, її61. 

Інтенг, ту, ціль, постановлені, 
умнсель. Жолніре до Кіева прі- 
іхали сь тимь интентомь, аби на- 
родь впродь козаковь, а затнмь вь 
вшиткой Украіні Ртсь вистиш.ли. 
Житецкій, Очеркь звуковой исторіи 
малорос, нарічія, Кіевь, 1876, 370. 

Інтйнція, ції, предметь, ціль, 
постановлені. Русь православная 
згеретичала.личби, форми, матерій, 
ингенціи и скутковь Таинь б же- 
ственнихь незнаеть. Требникь Пет¬ 
ра Могили, Кіевь, 1646. промова, 5. 
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Інфлюбнція, ції. 1) Изліяніе, дій- • 
.гвіе небеское. До уроженя пшенн- ; 
дї, албо которого колвекь збожа, ■ 
потреба инфлюенніи солнечной ... 1 
Сама? шіфлюенціа, албо дійствіе і 
небесное уродить тгшеницу, албо 1 
якое иншое збоже. Радивиловскій, і 
Вінець Христовь, Кіевь, 1688, 146, | 
195. 2) Болізнь, Левицький, Лікар- і 
ські поради, Спб, 1913, 107. і 

Інформація, ції, наставленіе, на- | 
ука, подущеніе. А хоча онь и пи- і 
снваль (письма), то 8 информаціи | 
папской. Бан.-Каменскій, Источнвки і 
малорос, исторіи, М, 1859, ІТ, 149. І 

Інфрасувати, сильно безпокоиться, 
сокрушаться. Радивиловскій, Ві¬ 
нець ХрИСТОВЬ, КіеВЬ, 1688, 531. 

Іпостйсь, сі, ипостаеь. Третя іпо¬ 
стась святої Тройці Дух святий. 
Сте.панковськ'ш, Казання сельсько- 
го пастиря, Пиків, 1909, 65. 

Іржун, н&, порода совн. Сов бував 
два рода: одна біла, весняна, яву звуть 
іржун, бо вона ірже, як кінь, і пло- 
дитця в бурьянах, а друга сіра, яка 
виводе своїх дітей на дубі, у гніздах. 
Харьков. Сборникь, 1894, VIII, 306. 

Іррбпція, ції, внолзаніе, тайное ! 
вторзкеніе, сть латинскаго слова 
іггеро, вползать, вкраднааться. Абим 
з ординованною частію войска от 
боку рсйментарекого вниз учпнил 
иррепцію і вторгнення, о чом най- 
визшого покорне впглядаю ордлнан- І 
су нанского. Зварницкій, ІІсточ. І 
для аст. зап. коз., І, 505. | 

Іритувйтися, раздражаться, воз- | 
лущаться, волноваться, гніваться. 
Вони ірит увались та все дорікали 
протоієреїппї, що завьязала ім світ 
своєю парафією. Пахаревський, Опо¬ 
відання, Київ, 1913, III, 63. Бачили | 
хорвапт, то їх кривдягпь, трохи гри- | 
тувалися. Маяк, 1913, Лі 28, 8. 

Іспит, ту, зкзамень, испнтаніе. 

Іспитовий, зкзаменаціонньїй. 

Істеричний, истерическій. Ума- 
нець, Тарас Бульба, 1910, 134. 

Істйзна, ни, собственность, про- 
питаніе, довольствованіе. Вь виду 
его „обтяжливости" (статута, нала- 
гающаго большія плати) многіе 
принужценн „властнни истизнн 
свои опускати*. Любавскій, Литов- 
ско-русскій сеймь, М., 1901, 529. 

'Ісігинствувати, увірять истинно, 
завірять. Ми под сумленьемь ис- 
тинствуем, що и един з преречоних 
коней у нас войска не знайдуется. 
Зварницкій, Источн. для ист. зап. 
коз., І, 990. 

'Істність, ти, діцствительность, 
сущность, существо. Словарь кнпж. 
малорос, річи XVII в., Кнвь, 1889, 
33. Богь Отець прославиль едино- 
родного Сина своєї о прель віки, 
учинивши его сьобщинникомь 
истности своея, то єсть маєстату, 
славн и. божества. Радивиловскій, 
Вінець Христовь, Кіевь, 1688, 73. 

Істніти, существовать. Шки світ 
істпігпи буде, всім чуттям своїм 
в поеті відгук завжди знайдуть люде. 
Чернявський, Зорі, Київ, 1903, 182, 

ісігнс, наріч., дійствительно, 
истинно. Чгі пташечка пурхнула, чи 
дівчинка зникла—ие можете ви собі 
виявити істно. М. Вовчок, ЛНВ, 
ХЬІ, КН. III, 477. 

Італьйнка, ки, або італьянська 
угорка, одинь изь сортовь сливь 
угорокь. С. Фаліевка-Садовая, Хер¬ 
сонок. у. Чикаленко, Розмова про 
сельське хазяйство, Спб, 1903, V, 79. 

Іщеийтися, сощемиться. Іщеми- 
лися карі оченьки і білі рученьки, 
нєльзя мені встать. М. Воронежа, 
Черниг. г., Глух. у. Живая Ста¬ 
рина, 1905, III—IV, 525—529. 



/вдоха, хи, собст. имя Евдокія. 
Філологічний Збірник пам. К. Ми- 
хальчука, Київ, 1915, 149. 

/вьюрна, ни, білка. Волинок, г., 
Житом. у., также Кіев. г., Сквир. у. 

/ді, ДЙ, роті». Шо у тебе, старий 
діду, мочуляна борода, а свиняча їда, 
а ведмежа похода. Зварницкій, Мало- 
россійскія народішя пісяи, Ека- 
теринослав'ь, 1906, 469, 470. 

/данй, ків, вубн. Бач, а їдакп ще 
добрі: по їдаках так він би жив ще 
год півсотні. Говорилось о скелеті і 
человіка, внкопанном’ь вгь кургані. | 
С. Красннй-Куті», Екат. г., Верх. у. 

/діло, ла, рогь. Умивайся лучче! 
Чому миєш сане їдало? Мий усе лице! 
Ум. ЇДІЛЬЦО, ЦЯ. Ти ему мий усе 
личко, а не саме їдальце. Д. Бого- 
дарт., Екатер. г., Алекс. у. 

/дічна, ки. ідачка. Мала дівчина, 
а їдачка добра. С. Солнцевка, Харь- 
еов у. Вг Екатерин. губерній про- 
износят’ь Тдішка, ки, Алексан. у. 

їдпо, лі, по значенію прибли- 
жается до слова „їжи" (ідн), но 
большею частьго употребляется ві> 
значеній слова „кормі»". Філоло¬ 
гічний Збірник намяти К. Михаль- 
чука, Київ, 1915, 115. 

/дун, ні, ідаюь. Положити на 
харч і 'ля хліборобського посімейства 
з тяти дуги їдунгв а-ні-же не роскіш 
—на рік чотирі пайки салдацьких. 
Василенко, Вжитки селянські по 
Полтавщині, Спб, 1906, 19. 

^/дь, ді, ядт». Кринички, Екат. у. { 
/макова ногі, распухшая оть 

„мокреца" нога у лошади. Від груди 
нога {у коняті) робитця товстюща, 
мов колода, і кінь зостаетця з так 
званою „слоновою", або „їжаковою“ 
ногою. Засів, 1912, № 8, 77. і 

/жанбвий копйт.та, тоже. Корольов, 
Ветеринарні поради, Спб, 1908,11,22. 

/мітка, ки, їжітець. ця, дикооб- 
разт». Дубняк, Росгійсько-україн. 
Словничок, Кобеляки, 19)7, 10. 

/живнйк, кі, трава, ЕсЬіит, 
жесткая, щетинистая сь голубими 
(„синяк") или красними цвітками, 
двулітнее растеніе, растущее пре- 
имущественно на степяхі», охотно 
посіщаемое пч» лачи. Харьковскій 
Сборникі» 1894, VIII, 77. 

/ ниво, вд, іда. Вона уздрівши, 
що мене їживо опушило, стала коло¬ 
ти мені живші, вхопивши шило. 
Складка, Харьків, 1893, № 2, 2. 

/здік, кі, іздокт», О, з тебе, 
хлопче, добрий гздак, коли і на бас¬ 
кому коневі удержався. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волчан. у., М. Лободов- 
скій; такт» же Труди Чернигов. ко- 
митета по устройству XIV археол. 
СЬІЗДа, 1908, 131. Хоч якого їздака, 
так з коня зсаде (Загадка; одвіт: 
гівно). С. Солнцевка, Харьк. у. 

/здбць, ця, домовой, которнй 
по ночамт> іздить на лошади и 
доводить» ее до сильной усталости. 
Ото уранці часто буває, що коняка 
стоїть уся у поту і труситця, так 
ото на ній усю ніч їздець їздив та 
та замучив її —Який же то їздець? 
Домовий. С. Солнцевка, Харьк. у.; 
д. Бодаковка, Полтав. г., Мирг. у. 

/зднйй, іздовой; їздмг коні. Звар¬ 
ницкій, Источн. для ист. зап. коз., 
1903, І, 966. 

/здовйй кінь, іздовой конь; роді 
дітской игри. Молода Україна, 
Київ, 1014, № 7, 31. 

?вд6к, кі, лицо, внізжавшее вт» 
равдпчиня міста для разбора по¬ 
земельних!» спорові., бравшеєся 
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ми самими тяжущимися „з своее , 
рукп“, или же посилавшеєся гос- і 
подаремь, также міотннми прави- ! 
телями, независимо оть желанія { 
спорящихь стороні». Діло 1'здока | 
состояло вь ото'раніи показаній | 
тяжущихся и ихї> свидітелей, вь 
составденіи протоколи своего слід¬ 
стві и всообщеніи его господарю 
или же судьі для постановлені 
окончательнаго рішенія. Любав- 
скій, Областное діленіе, М., 1893, 
698, 6449, 754. 

/зовнйк, нй, завідующій, нахо- 
дящійся у „їзу“, запруди річки 
для ловли рнбн. С. Константиновка 
на Бугі, Херсон, г., Елисавет. у. 
Аристовь, Промншленность древ- 
ней Руси, Спб, 1866, 24, 25. 

/й-пр&ВО, ей-право. Так ти вий- 
диш па вулицю.—Вийду. Побожись!— 
їй-право вийду. С. Солнцевка, Харь- 
ков. у. Хто це отаке мені зробив?— 
Та це ТІрокіп Голіздра. А ти вірно 
знаєш, що то він? - їй-право він! 
С. Богодарт», Екатер. г., Алекс. у. 

/лкйй, прогорьклнй (о маслі), 
ідкій (о щолокі). Ві> Словарі 

Гринченка—„илкий" (ІГ, 192), но 
зто неточно: надо „їдкий*, а не 
„илкий*. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у.; тоже с. Солнцевка, Харь- 
ков. у. 

/стинлйвий, ненаснтннй, про- 
жорливнй. Ну, та й їетинлива дів¬ 
чина: зьїла шматок великий хліба,— 
ще дайте! Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у М. Лободовскій. Вт» с. Солн- 
цевкі, Харьк. у. говорять: „їстив- 
ливив“. 

/стовйтий, сьідобннй. Морква 
дуже їстовита. „Село", 1910, М 45, 
16. 

/ст$иі, умен. оть слова „їсти*. 
С. Михиринци, Болнн. г., Старо- 
кон. у. С. Солнцевка, Харьк. у. 

/хання, ння, іханье. С. Тома- 
ковка, Екатерин. у. 

/ще, їщеи, союзь, еще, угорско- 
русское. Якубянн, Спишкого коми- 
тата, Н. Дурново, Хрестоматія по 
малорус. діалектологіи, М., 1913, 
56, 57. 

й[ 

Ймовірливо, наріч., довірчиво. 
Діти ймовірливо горнутця до учителя, 
берутця до науки. Маяк, 1913, Л° 37, 
12. 
д Йти до мйла, т. е. идти до ріки 
или колодца на другой день послі. 

первой брачной ночи; тамь дружко 
умнваеть молоднхь и каплеть во- 
дой за ідею молодой. Обрядь изві- 
стннй во многихь містахь Шй- 
тавской губерній. 



Кабалдй, дй, замішательство, 
сумятвца, ералашть. Там така вий- | 
шла кабалда, що я нічого й не розі- | 
брав про що там й балакали. М. Ки- і 
шеика, Полтав. г., Коб. у. і 

Кабалйти, вносить безнокойство. і 
кутерьму, суматоху. Молодий озвав¬ 
ся викуп заплатити, аби перестав 
шурин кабалити. Бублей, ВХИДЧИНН, 
1870, 238. 

Кабанисько, на, большой кабані». 
Грибинюк, Татові вазочки, СПБ., 
1908, 14. 

Кабанці, ців, роді. растенія, кото- , 
рое цвітетт. літомі. между ХЛІ- 

бомь и глушит-ь его. Календарь 
„Час", 9-го червня, 1919 р. 

Набанчиа, ки, у еличительное оті. 
слова .кабан*. Там же й кабаняка: 
пудів двадцять буде. Ото так вгігуду- 
•али/ С. Солнцевка, Харьк. у. 

Кабанятини, ка, человікт>, зани- 
мающійся скупкой кабанові». Ся. 
Мартовая, Харьковск. губ., Волч. у., 
М. Лободовскій, 

Кабацюра, ри. увеличительное огь 
слова „кабака", репіз. 

Кабанячча, чча, огромнаго раз- 
міра кабани (ообират.). Оце так 
кабанячча! Це такі, що хоч на ви¬ 
ставку/ С. Веселое, Таврич губ., 
Мел. у. Ох, там же й ченці, у тому 
Киї-і, чисто тобі кабанячча/ С. Ку- 
лебивка, Екат, г.,. Новом. у. 

Кабинйт, та, столі, для письмен- 
ннхт. занятій. Кабинет сандалной, 
красний, з чотирма шуфлядками, 
кабинет красний з чотирма шуф¬ 
лядками, кабинет темнокрасний, з 
осма шуфлядками. Любецвій архиві. 
графа Милорадовича, Кіевт., 1898, 
І, 23. 

; Кабирйз, за, кипа, ись. На дереві, 
на кабиризі, Суса Христа роспипали, 
руці і нозі »воздем прибивали. Харь- 
козекій Сборнигь, 1896, IX, 296. 

Кабйч, чй, тоже, что „кабиця", 
очагь вь землі5, на дворі, вч> сі- 
няхь, подт. димаремг, для прию- 
товленія пищи. Д. Алексіевка, 
Екатер. г., Верхи, у. 

Кабйчник, ка, разжигающій „ка¬ 
бицю", помощникі. „кухаря", т. е. 
повара. Кому єсть діло до старшин— 
гіди в кріпость дорогою, а як тілько 
поліз через вал, зараз підскочать ка- 
бичники і ну кіями. Екатеринослав- 
скій юбилейннй ЛИСТОК!., 1887, 218. 

Каблука, ки, грабовий шесгь, 
вертикально вбитий вт> землю по- 
зади токарни на разстоячіи около 
2-хт> аршині». Кт> его вершині при- 
в> знваюгь веревку, которою три 
раза обматнваюгь свободно враща- 
ющійся обрубокт. дешева, предназ- 
наченннй для обтачиванія. Веревка 
оканчивается петлей, ві> которую 
мастері. при работі продіваетт» 
ступню и двигаеті, ногою взаді. и 
впередть, отчего и происход *т ь вра- 
щеніе обрубка дерева, такі, какь 
шее.тт, то нагибается кі> землі— 
при движеніи ноги назадт», то вн- 
прямляется — при движеніи ноги 
вітеред'Ь. Самое обтачиваніе гіроиз- 
водится різцом’Ь. Александровичі», 
Кустаря, древодільнне промисли, 
Кіевг, 1916, III. 

Каблука, ки, иначе толок, ка, ку¬ 
сові» поліна, употребляемнй гон- 
чарами для мятья глини. Кустар- 
нне промисли Подольской губерній, 
Кіевг, 1916, 52. 

Каблучковий, кольчастнй, коль- 
цеобразннй. Черкасенко, Про небо, 
Полтава, 1907, 45. 

Кабро, рй, хамі., мужикі., неотеса. 
Хортів кабро (браг, слово). С. Солн- 
цевка, Харьк. г., тоже сл. Старо- 
Салтовг, сл. Липци, Цвіркуни идр. 
Харьк. г. 



гіаОряка • Кадов 

Набрбка, ни, увел. отч слова „каб- 
ро“. Вадимо передала) о взч « лова 
„сябро". Повсеміетно вч Харьк. г. 

Кабрдцький, муяшцкій, хзмскій, 
грубни Тамч же. 

Кабушна, чи, макушка. Там же 
старовіри наголо: у них отут (па го¬ 
лові) кабушечка вистрежена аж до 
шнури.—Це то ж воно таке кабц- 
иіечкаї Та маківка ж, а як я, то кажу 
кабушечка. У нас ото скрізь гпак ка¬ 
жуть. X. Онацкій, Попт. і., Марг. у. 
Кбва, ви, растеніе. Хіба це не такі 

квітки? Он синевид, кава, ласкавець. 
Кримсьский, Повістки і ескізи, 
Коломия і Львів, 1805, 268. 

Кавакбти, говорить вздорч, пус- 
тяки, болтать. Кавакає чорт батька 
зна гио! С, Юнаковка, Харьк. губ., 
Сум. у. 

Кавалерій, ні, кагалерія. Гей, ка- 
валерня, садовись на ящики та на¬ 
ліво/ Складка, Харьків, 1893, № 2, 
115. 

Кавалбрство, ва, собир. о,тч слова 
„кавалер". Бан.-Каменскій, Источн. 
малорос, ист., М., 1859, II, 239. 

Кавблок. ка, изверженіе человФка, 
собаки, свиньи, зкскрементч. С. 
Солнцевка, Харьк. у., тоже сл. Лип- 
цн, сл. Старо Сзлтовч и др. Харь- 
ковск. г. Вч лругихч мФстахч го- 
ворятч—ковелйк. Виграв тоненький 
ковелек. С. Нижняя Писаревка, Харь- 
ковск. г., Волч. у. 

Кавбт, та, лжець (?). Муж із жо¬ 
ною не в совітности живуть і не в 
любовноспіи, то начпетця між ними 
чадо (народишся чадо), то не ггросто 
буде, (а буде) альСи вор, альби кават, 
альби розбойник. С. Киселевка, Чер- 
ниговск. у. Тихоновч, Черниговскіе 
стардн, 70; Трудн Черниг. Губер. 
архввной коммисіи, внп. II. 

Кавказ, зу, Кавказь. Кримський, 
Мусульманство, Львів, 1904, 202. 
205; Шевченка, Кобзарь, 1908, 256, 

Кавкбзна, ни, исвтельнида Кавказа. 
Кримський, Мусульманство, 202. 

Кавкало, ла, болтунч, пустомеля. 
Охота вам слухати оте чортове кав¬ 
кало! Випив осьмуху і верзе чорт 
батька зна що! Батурпнч, Черн. г. 

Кавнбн, нб, плч, глинистая земля. 
Казан сам важкий, та кавкану набе- 
ретця, то й не витягнеш. Д. Гаври¬ 
ленка, Е катер, г., Новом. у. 

Кавко, нб, флегматичний, неекоро 
говорящій человФкч. Це такий, що 
не говоре, а кавкас, отакого у нас 
звуть кавко. С. ІІовнй Кодакч, Бра¬ 
терня. у. 

Кавун соббчий, растеніе, которое 
собаки фдятч оть бішіенствз. Харь- 
ковскій Сборникч, 1894, УПІ, 221. 

Кавуьівна, ки, наливка пзч водки 
на „кавуні" т. е. арбузФ. Ну, коли 
хочете, роблять наливку і з кавуна', 
проколюють шилом з одного кіпця 
кавуна, наливають у дірку горілки 
і ставлять гіа сонце. От й виходе 
кавунівка. Сл. Старо-Салтовч., Харь- 
ковской губ, Волч. у. 

Кагат, ту, обкопайнкя ровиками 
площоди, на к'-горьтя насипи ютч 
буряки, покрнваютч дхч солсмой, 
лпстрой, землею для то о, чтобн 
заплатить пхч отч приморозовч. 
Річній Край, 1911, 25, 6. 

Каґлірка, ни, ветошная трзпка 
для затиканій печной труби у гу- 
цгловч Етнограф. Збірник, Львів, 
1912, 292. 

Надівкиця, ці, кащльчица мед- 
і ная одна; цервовн'е иадобности, 

яко-то: кадінньц'Ь... ЛФтопяеь Ека- 
терячославской ученой архивной 
ЕОМИССІИ, 1908, 14, 96, 125. 

Кадяо, ла, деревинная основа, ьч» 
козлцкнхч лнтаврахч пли бубн хч 

і (родч барабана). Зг запорожців були 
І й бубна, на яких воть вибивали собі 
| зорю, або тафту; гпак у тих бубнах 
і кидло було деревьяне, а боки икура- 
• тяні. Як торохне козак у шкугятяні 

боки, гпак аж де е о чуть! С. Копу- 
лівкз, Екатер. у, 

Кбдов, ва, большая кадка, сидо.ч- 
бленная изч д'Ьльнаго куска дерева, 
ДО і-ХЧ арій. ВИСОТИ, ОКОЛУ 

і 
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вд> діаметрі, для храненія хліба 
вд> зерні. Д. Чаква, Гілннек. губ., 
Ровен. у. 

Надук, ні, (оть латинекаго оло¬ 
ва са<іо, падаю)—вд> древнемд. поль- 
скомд. праві значило имініе Оезь 
влацільца, умершаго безв т:оюм- 
ства; зто олово сь тімд. же значе- 
шєїсь сохранилось донині ьь уста- 
вахд. Галицкой Руси. Теодоровичд., 
Историко ста іисгическоо описяніе 
церквей и приходовд. В гннской 
єпархій, Почаевд», 18; З, ІІТ, 202. 
Имініе, отобранное вд> казну. Ве¬ 
личне, Літописе., Кіевд>, 1864, IV, 
280. 

Кадуковий, отногящіяся кд> „ка- 
дуку\ валунове право, (сайпсию,]'из). 
Тамд. же. 

Надь, лі, кадка. Літописи по 
по ЧпатЬвскому списку, СПБ., 
1872, 125. См. слово „лукнс". 

Каерчити, неуміло, кое-какв до¬ 
лать. Що це ти своєю батька та 
матір сквернила тут! Хіба так 
роблять як оце ти зробила? Г>ату- 
рвнд., Черниг. г., Кокот. у. 

Кажанка, ви, самка кажана, т. е. 
летучій миши. Ще треба кажана 
з нажатою достать, та у новий 
горщок посадовигпь, та постановить 
у комашню. Нива, 1885, 159. 

Каждоднйвний, ежедневннй. Не 
зовсім добре жиетця і вам в неволі 
єкаомичній під тягаром недостатки 
в січних злиднях та в каждодпевнім 
клопоті за ку^ок насущного хліба. 
Вінькевич, Проповіді, Проскурів, 
1917, 9. 

К&женин, ка, евнухд». Крнмскій, 
Украинская грамматика, 1908, т. І, 
внпускд. 2, 400. 

Кажененя, няти, дитя .,кажана" 
летучей мнпш. Лунке вич, Семья у 
звірей, Київ, 1908, 53. 

Казаний, говореннн!’г. Я казане 
мені кажу тобі, а не вигадую. Сл, 
Нартовая, Харьковок. губ., Волч. у., 
У Тободовскін. 

Казаний, вів, родд> уз^ра на пас- 
хальннхд> писанкахд*. Скаржинская, 
Описаніе народи. писанокд>, 1899, 
І, 145. 

Казати навпротй, противопостав- 
лять кому что. Це не мов діло, а я 
так кажу навпроти, що ти покла¬ 
даєшся дуже уже на Грицькл. Сл. 
Мартовая, Харьк. г., Волч. у. М. Ло- 
бодовскій. 

Каздй, дй, тоже, что „:'азяа“, хо- 
зяинд». С. Попельнастое, Вкат. губ., 
Верхи, у. 

Казенний стйреці, деякій чинов- 
накд>, получающін жалкое жало- 
ванье, вд> особеннсти отставной 
чиновника. Хто там у вас живе? 
Та хто ж там? Казенні старці! Ба- 
туринд., Черниг. г. 

Казеннокоштній, состоящій на ка¬ 
зенно чд> коліті, пли «одержаній 
ученикд». Г. Харьковд), Кіевд., Чер- 
ниговд., Ш^ава. 

Казкйрь, ря, сказочншгь. Варвин- 
ський, еариси й оповідання, Пол¬ 
тава, 1907, 45. 

Казнокрадство, ва, казнокрадство. 
М. Левицькай, Оповідання, Київ, 
1911, 25. 

Назнаний, сказочннй. Нечуй-Ле- 
віцький, Повісті, Київ, 1914, IX, 65. 

Кййло, ла, большой изогнутии, 
остроноснй молотокд» -на длинной 
деревянной ручкі для разбиванія 
твсрдой земли. С. Михайлово-Апос- 
толово, Херс. у. 

Кайловий, относящійся до кайла. 
Кайлова деревьяна ручка. Тамд>-же. 

Кайман, ну, сливки; слово, изві- 
стное у украинцевд> Таврич. губ., 
видимо заимствованное отд> татард». 

кайра, ри, плоская лодка. М. Ко- 
товка, Екат. г., Новом. у. 

Канадо, ла, часто испражняющінся 
человікд», руї'ательное слово. Чор¬ 
тове старе какало, теж і воно туди ж! 
С. Покровское, Екат. у. 

Какиш, ша, родд» растенія, кото- 
рое растет'ь в'ь сгепях'ь и вд> атаві. 
К ілнідарв Час, 9 Червні, 1919 р. 
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Калабчй, чйти, ребеаокх. Прихо¬ 
дить крестьянинх изх хутора Вер- 
телецкаго, Полтав. г., Зеньков. у. 
КХ священнику и говорить: „Ба¬ 
тюшка! Оце у мене калабча захворіло, 
так треба вю сакраментувати“.— 
Шо таке?—Калабча, кажу, захворіло, 
дитинча хворе, так треба запричас¬ 
тити". Бьіть можете, слову, „калаб- 
ча“ соотвітствуетх восточное сло¬ 
во „калатча“, что значить сь сар- 
товскаго язика на русскій отводокх, 
черенокь. Наливкинх, Русско-сар- 
товскій словарь, Казань, 1882, ІГ, 58. 

Калавурка, ки, кутузка. Дуже роз¬ 
сердивсь на них (мужиків) губернатор 
і велів посадити іх у калавурку. 
С. Старнй-Кодакх, Екат. у., с. Да- 
вьгдовх-Городокх, Минск. г., Моз. у. 

Калавурність, ті, карауль. По де- 
вьятому сядемо, кашоварника візьмем, 
по десятому сядемо біля калавургюсти і 
возів. Зварницкій, Малороссійскія ! 
народння піени, Екатеринославх, 
1906, 654. | 

Калагвй, вів, родь чулокь изх 
білаго полотна, сшиваемьгх'ь наско- 
ро для покойника, у гуцуловх. 
Етноґраф. Збірник, Львів, 1912, 829. 

Каламутний, на, смутьянх. Сл. 
Липцн, Харьк. у. 

Каламутниця, ці, смутьянка, воз- 
мутительница Оце через гну Вірку— 
каламутницю й вишила така сварка. 
С. Яковлево, Екат. у. 

Каламуття, ття, раздорх, ссора, 
смута, волненіе, безпокойство, сму- 
щеніе, Спершу жили гарно, як слід, 
а далі почалось між ними каламут¬ 
тя. С. Кулебивка, Екатерин. губ., 
Новом. у. На дворі аж оха заверюха, 
мов звірь голодний завива, і надає гіергу 
гризоті та каламуття голові. Ста- 
рицький, Поезії, Київ, 1908, 15. 

Калйнити, бідствовать. Так увесь 
свій вік і каланю, моя сестргічко. 
X. Косивка, Екат. у. Остався ні гіри | 
чим калану ти віку. Бублей, Вхид- | 
ЧИНИ, 1870, 64. " 1 

* 1 і 

Налантйрь, рй, трактирх. Ото, су¬ 
чий сину, не ходи у городі в калун- 
тарь т і не пий тим чаїв гпа горілки, 
то й гроти цілі у тебе будуть. А 
тегіер ось свято йде, а у нас і паски 
і гіід паску ічого нема. С. Кочупа- 
евка, Харьк. у. 

Калантйрити, сторожить. Я цілу 
ніч каланптрив гпа ледве не змерз од 
холоду. Батуринх, Черн. г. 

Калантйрь, колантйрь, рі, бр-ня, 
родх древняго вооруженія. Ари- 
стовх, Промншлен. древней Русп, 
СПБ, 1866, 116. 

Каланчйк. нй, внмоина. С. Біло- 
цераовка, Пслт. г., Лохв.. у. Запи¬ 
сано Вл. Дорошенком1*». 

Калатйння, ння, бптье, колоченье. 
Рав.ивЕловскій, Вінець Христовх, 
Кіевх, 168В, 275. 

Наяатйти, кое-какх жить. Вони 
{.захожі люде) в порах було і калата¬ 
ють вік. Екатерішоелавскій Юби- 
лейннй листокх, 1887, 218. 

Налататися, хлоиотаться попусту, 
толктись беях діла. Оце я нала¬ 
тавсь, налатавсь, та нічою з того 
путнего не вийшло. С. Миропо'лье, 
Курок, г., Судж. у. 

Палахкотіти, клокотать. Самовар 
кипить, аж палахкотить. Кіевск. г., 
0. Пчілка. 

Калачики, родх узора. Гнідичх, 
Матеріали но народной словес- 
ности. Полтава, 1916, IV, 101. 

Калачі, чів, або галагйни, иів, по¬ 
плавки, на большой рнболозноіі 
сіти~„матулі“. Добрузжа, Хв. Вовк, 
Материяли до укр.-руськ етнолоґії, 
Л., 1899, І, 45. 

Калдйн, КЙ, каднкх. їсти так 
хочетця, що аж калдик угору підвело. 
С. Новнй-Кодакх, Екат. у. Бач, як 
ему калдик затягло. С. Юнаковк.і, 
Харьк. г.. Сум. у. 

Кйлдубець, ця, нень, вндолбле- 
ння внутри ручноіі мельшшч II 

сосгавляющій ея основаніе. Оих 
раСІЮЛоЖеіГЬ В'Ь 'ТОЯЧ^МХ НО’ІОЗК'- 
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ніи и ві> верхнемг конці его ци- | 
линдрической пустоти поміщаются 
жернова, а вт. нижнемг остается 
вндолбленное дно, на которомть по¬ 
переки пня поміщается желізкая 
перекладина, „подойма", поддержи- 
вающа.я „веретено", т. е. деревин¬ 
ную вертикальную ось нижняго 
жернова. С. Страдечг, Гроднен. г., 
Брзст. у. 

Налевка, ки. один'ь изь столяр- 
ннхі. внетрументовт.. Кустарная 
прочншленность вт> Кіевской губ. 
1912, 151. 

Каленик, на, дубонось (птица). 
Полтавской г., Хорольскаго у. 

Каленйця, калянйця, ці. 1) При соло- 
менннхг крншахт, вершина криши, 
иля самая високая „лата" вмісіі 
сь „кичками" (снопами соломи), 
КЬ ней сл> двух-ь стороні, прикріп- 
лешшми, назнваетея „каленйця". 
Галиція, Ропчицьквй повіт. 2) Гре- 
бень, конь криши. С. Благодатное, 
Варш. г., Гроецк. у. 

Калйґи, лйґ. 1) Нічто бт> роді чул- 
коьх, сшитнхт. изть полотна в на- 
діваемихт. на исги покойнику. 
Украинскій народі., Петрограді., 
1916, II, 640. 2) Особаго рода баш- 
маки, вт> какіе одівались путеше- 
ственнпки. О аг жє (хліечарь) отвер- 
зе ми двори святня, и повелі ми 
виступити изь кглші. и тако бо¬ 
сого вгведе у я єдиного вг святий 
гробі. Господень, Мандрівка Дани¬ 
ла Пачомнпка, Дорошкевич і Бі- 
лецький. Хрестоматія по історії 
укр. літ—ри, 1918, І, 105. 

Калйло, ла, грязь. В осени жменя 
дощу, а пргіррщ калила. Сл. Марто- 
вая, Харьк. г., Волч. у., сл. Мерееа, 
Харьк. у, М. Лобедовскій. 

Калитка, ки, 1) Мошонка у жи- 
вогянхь чужеваго пола и у муя.- 
чинг. С. Солнцевка. Харьковск* у., 
также Корольова Ве - ерипарні по¬ 
ради, СПБ, 1910, III, із. 2) Калйтка 
сторчова, або штани. Роді, узора 
на пасхгот.шх'ь ішеоаьохі.. Скар- 

иі.чоль. 

жииская, Описанів пиоанокь, 1899, 
І, 153. 

Калйтчаний, см. слово „здухвен- 
ний“. 

Налмичйтина, ни, (?) Наївся якоїсь 
і калмик атгти, та її му [ему) вклс:ить 
і тепер. Хоткевичь, Нрські акварелі, 
| Харьків, 1914, 48. 

і Н&льверк, ка, (?) Ослобони, Госпо¬ 
ди, раба Божого од сштуш и і 
кальверка. (Заговор „од зубів"), 
Харьковскій Сборн., 1896, IX, 293. 

Кальногузий, нечистоплотннй, за- 
гаживающій свой заді. при испраж- 
неніи, оті. слові. „кальний" и „гуз“, 
задній проходь, с. Паньковка, Ек. г. 

І Новом. у. 

Кйльцнірь, ря, канцлері». А при 
том били сведоки; Маршалко наш 
князь... а пан Немиря, а пан ведко 
кольцнірь наш. Луцкая жалованная 
грамота 1454 г. Крнмскій, Укра- 
инекая грамматика, 1908, т. І, 
в. II, 538. 

| Калюжити, купать свиней вь 
і лужі. Пішов Семен свиней калюжити. 
! Сл. Миртовая, Харьк. г., Волч. у. 
і М. Лободовскій. Сравии вь Словарі 
! Гринченка—„калюжити", II, 212. 

; Калюжниця, ці, раст., СаЬШа 
раїизігів Б, растегь на очень мок- 
рнхь містах!., какія закриваєте, 
собой иногда совсімь. Яната, 
Спис, рослин на Київщині, 1912, 8. 

Калюмнія, ніі, столбець, пункті,. 
На таковую широкую жалобу и 
скаріу поводовсе сторони, обвало¬ 
ваний Молявка такт, отповідадь, 
а меновпте вь першомь пункті 

, сторони калюмніі (ній). Труди 
Черниг. комптета по устройству 
XIV Археол. сьізда, 1908, 79. 

Нйма, ми, заслокка вт> трубі, 
вьюшка. С. Залпчань, Воронеж, г., 
Богуч. у. 

Камель, ля, часті, дерева между 
корнемь а ьершиной: гоже что 
„окоренок", О. Савинка, Пери. г„ 
Крол. \, 
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Каизояь, ля, кафтанть. Ой ста* | 
джура, ой став малий од каміоля ; 
іудмки рвач.и, ой став джура малий | 
іарибина заряжагпи. Новпцькнй, ! 
Малороесійскія иісни, ХаиБКОВі», і 
1394, 14. * . 

Камінець, ці круглий, стекляннші 
шар'ь, уиотребляюіцн ся для ра?гла- | 
жііВсінія „намиток". Черішг. г., | 
Каталогь виставки XIII археол. і 
сьізда ВТ) г. Екатеринославі, | 
1905. 77. ! 

Каміння, ків, растепіе, Уассіпшт ! 
Уііізсіаса. С. Мнлорадовка,-Екат.г., і 
Верхи, у. і 

Наміннин, на, разбойнтгь, граби- | 
тель (вт> Запорожьі) Григоровичі» і 
Младшій, рукоиись, Библютека 
азіатскаго департамент?, книга III, ' 
Л1» по инвентарю 484, стр. 193. | 

Каміньщик, в*. тоть изі» риболо¬ 
вові», которнй внбраскваегь тяжо- 
лня привіски «а неводі іізт> лодкп 
вт> воду, илп же, при і’нтаскпваніи 
невода изь води, внтягиваеть ихі» і 
вт> лодку. Отаман звичайно викидає 
у воду верхи невода, а каміньщик ' 
викидає камінь у воду, і втять, як 
вибірати невід, то він вибірас ! 
камінь па дуба, чи там на липу. | 
0. Фаліевка, Херсон, у. І 

Кеяіяьщинувбтя, панпматься лом- і 
кою камня для продаже его на 
пост ройки. Він тут у нас камінні, м* і 
кував та й через те забагатів: пап і 
дешево оддавав камінь і робочий був 1 
дешевий, а підрядчгіку збував дорого, ; 
то ото він і розжився. С. Фаліевка, | 
Херсон, у. 

Камнб, нй, извістнаго сорта мате- ' 
рія. Камка бурская, каклейваная, 
александрійская. Верзиловг, Очерки 
торговли Южной Руси, Чернигов, 
1898, II. 

Кймор, ра, комора, чулаїгь. Д. Го¬ 
родянка, Могил, у. 

Камьянйця, ці, корова, которая 
никогда не толи < ся, вічно яловая. 
Д. МитптИпвпд. Ечятер. с Алекс. у 

Намянузатий, каменоватнй. Як 
би балка путяща, то росла б і трава, 
а то балка у пас комянувапт,то да не 
де травиця. X. Блажков'Ь, Херс. у. 

Кан&к, нонак, на, особин зш-кт» 
отличія. Каиакть щирозлотній, ві> 
ОСЬМДеС/ГГЬ шесть ЧерВОНИХЧ) бив¬ 
шій, на бога,той ф ялковой стонжці 
завіщеннііі, на котором зч> едной 
сторони била персона короля Жиг- 
мунта, виборними рубінами осажен- 
ная, а зт> другой сторони бьтлі» 
орел'ь гербовій коронв полекой, 
наіівіїбор'іійшимп пг-фірами обло- 
женній (Гетману П. Сагайдачному 
огь королевича Владислава за по- 
біду иод-ь кр. Хотвном'ь). Величко, 
Літопіісь, Кіевт», 1848, 'і, прпло- 
женія, 36. Коначков золотих* II з 
різними камушкамп. Любецкій 
архивт» гр. Милорадовича, Кіевт», 
1898, І, 22. 

ііанйрсьний, канарскііі (Капер- 
скю:і> островові»); канарскій сахарт», 
извістшлп запорожцями. Н. Терпсв- 
скій, Кь исторіи запорожекаго края, 
Екатеринославі»,-1904, 53. 

Кан&т, та, канаті». Повсемістио 
ві> селахь Екатеринослйвской, Г н- 
тавской, Чорниі обск пі г. 

Ная&ти, докучливо, лазомпиво 
просись чого. Як приїду з ярмар <у, 
діти обстануть мене ч\« її канаоть 
гостинців. КІСВ. Г. Кап., Ч.іГ. у. 
Нечуй-Левіцькяй, Грс.':. укр. аз. 
1914, І, 42. Аж нудно ;:уха»гн: як 
ото дитина кипас: дайте бо, мамо, 
сухари-о, дайте бо бубличка, а его 
немає. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у. 

Канйтнин, ви, кустарь, плеіущій 
пзт» конояли канати. Батуриігь, 
Черн. г. 

Нанічва, ви, умен. оть слова 
канак. Умене маютця клейноти 
(драгоцінння вещя): жемчугі», 
ланцужки. перстенки, каначки, 
хрестики. Любецкій архпзі» гр.Міло- 
радовича, Кіевт», 1898, І, 14. 

Кандйви, вів, мелкія жучки, 
чртзющія по строп попі з аг ода 
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солнца. Накрий казан капкачем, а 
то пандани нападають у кашу. 
Д. Весело-Ивановка, Еватерин. г„ 
Верхи, у. 

Кандзюбити, зкономничать, ску¬ 
питься. Так уже кандзюблю,—потрі- 
шечки беру,—гцоб таки ц'его маслечка 
до посту стало. Кіев. г. О. Пчілка. 

Кандибей, йя, скареда. С. Ва- 
сильєвка, Екатер. г., Павл. у. 

Нандйбити, медленно работать. 
Я сижу собі на лежанці, на днищі, 
та кандиблю помалу пряжу. Сл. Мар- 
товая, Харьк. г., Волч. у., М. Лобо- 
довскій. Сравни ві> Словарі Грин- 
чснка „кандибити*. II, 214. 

Кандйбистий, високій, худой. 
С. Солнцевка, Харьк. г.; также І. 
Нечуй-Левіцький, Повісти, Київ, 
1914, IX, 19. 

Кандйти, зкономничать, жить сч. 
разочетомч». Була у нею десятка, 
так він цілий місяць иа неі начдив. 
Мврополье, Курск. г., Судж. у. 

Нандйтний, тоже, что тандитнтш, 
поношенннй, купленннй на „тан- 
дпті“, на толкучкі, вітошннй. 
Етноґрафічний Збірник, Львів, 1912, 
329. 

Кандіббберогд, нар., слово во все- 
общемт> унотребленіи у народа 
Екатеринославской, Херсонской и 
Таврической губерній: ходити кон- 
дібобером, т. е. ходить браво, мо- 
лодцевато, ОІСИКОМ!> (возлі жен- 
щинт>), заигрнвать, держать хвоста 
вверхг: зробити кандібобером, т. е. 
устроить что нибудь хитро, замн- 
словато. Е, воно тут зроблено канді¬ 
бобером/ С. Звонецкое, Екатер. у. 

Наніст&т, та, иконостаеь. У іх 
{запорожців) був увесь серібний каніс- 
тат. С. Капуливка, Екат. у. Церква 
у нас уже давно ютова, та ото, 
бачте, каністат ще не встигли по¬ 
ставити,—от через те й задержка. 
С. Ордо Васильевка, Екат. г., Верх. у. 
Хто его знає, який вийде каністат, 
а гроти на нею великі дано. С. Ми- 
хайлово-Апостолово, Херс. у. 

Канітбвий, канителевнй. Банітові 
струни у кобзі. Оть кобзаря М, 
Кравченка, М. Б. Сорочинци, Полт. 
г„ Мирг. у. 

Канбзити, бить, покривать карту. 
Кубань. 

Канон&рка, ки, монахиня, запі- 
вающая канони, подающая голосе 
кь пінію канонові. Рідний Край, 
1909, № 29, 12. 

Канонйчно, нар., качонично. 
Кримський, Мусульманство, Львів, 
1904, 232. 

Кантамйрити, сжимать, придав- 
ливать одно кт> другому. Паничу, 
ви скантамирьте до купи ноги, та 
тоді і кидайтесь зверху купальні у 
воду, а то як розтулите ноги та 
кинетесь у воду, то дуже забьітесь. 
С. Озерн, Полт. г., Кобел. у. 

Кантельний, кантельне яблуко, 
одинть изь сортові. яблокт>. Полт. г., 
Милорадовичт., Кіевская Старина, 
190 , октябрь, 46. 

Кантйчка, ки, колядки и пісни. 
Качковскій училь ихі> азбукі и 
складам!., читалі. книі’и, писалт. 
„иантйчки" (колядки и пісни) и тутт> 
же разучивалі. ихь сі> собрав- 
шеюся молодежью. Теодоровичі», 
Историко-статистическое описаніе 
церквей и приходові. Волннской 
єпархій, Почаевь, 1893, ІІГ, 537. 

Кантувйти, ворочать, перекачи- 
вать сь міста на місто. Термині., 
упстребляемнй плотникамп и пиль¬ 
щиками. Кантуй, его (дерево)! Кантуй! 
От так! С. Комншна, Полт. г., 
Мирг. у. 

Панування, ння, (?) Тай на про- 
чуд же дивна кришталева та труна 
по вуглах, де напування, золотеє реш- 
гпування. Манжура, Трбмсин Бага- 
тирь, 1913, № 15-16, 236. 

К&нцелер, ра, канцлері.. Величко, 
Літописі., Кіеві), 1848, І, 52, 153, 
240. 

Канцубиль, ля, віроятно, тоже, 
что „канцелюга" т. е. бродяга, прой- 
дохй, ароегангь; слово, и8вістное 
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вь Полт. г. вь народному обпході. 
Се канцубиль Моняіиовськпй, се Очин- 
гький сват его. Записки Україн. і 
Йаук. Т-ва, Київ, 1913, XII, 117. 

Канчабура, ри, долгій кнуть. Та 
пе руш оціх лошат, а то я тебе \ 
оцім капчабурою як опережу/ Д. Мало- 
Софіевка, Екат. г., Верхи, у. 

К&нькати, издзвать крикь (окор- 
шуні). Він розумів, про що канькає 
кап я (родь корщуна) Коцюбинський, 
Тіні забутих предків, Спб.—Львів, 
1913, 4. 

Кйньки, нів, коньки. Частіша 
роблять пісаньки“ з дужки, що од 
відра. М. Крамаренко, (М. Динарів! 
Різдвяні святки на Чорноморії, 
1895, 6. 

Кйпа, пи, нйпка, ки, каптурас (у 
литовце»), бундар, бундор, поясок, 
навісь наді, печью, уводящій днмь 
г.ь трубу. Д. Пшилбть, В:рш. г, 
Гроец. у. д. Новини, Варш. г., С. 
Днлевь, Ломяс. г., Остр. у., д. Лапи 
но Варшав.-Петер. ж. д. 

Кіпаниа, ки, пасхальная писанка 
(*.гь однимь какимь нибудь красоч- 
нілм'ь полемг, но сь различншш 
но полю пятнами оті. капанія по 
неи воска Подольск. г. Скаржип- 
ская, оппсаніе народннхьгшсанокь, 
1899, І, 5С. 64. 

Капарйснип, кипарисовий, Нагорі 
па Осілисшій, там стояло капорисне 
дерево. С, Кикольское, Х&иьк. г., 
Старобіл. у. Он у нашого па-.а ша 
єсть ціла скриня капарисна. Мировая, 
Екатер. у. 

Капезй, зй, (?). Пуд припечком 
капсзи, ой хто знає, не кажи (За¬ 
гадка: монисто) Волинь, Овруч, у. 
Труди общества изслідователей 
Волнни, 1914, XII, 310. 

Капеллю, ллі, кучка. Первая журба— 
голуба нема, друга журба—сама мо¬ 
лода, трегпя журба—дітей капелля, 
четвергпа журба—дітям хліба нема. 
Харьковскій Сборникь, 1894, УІП, 
166. 

алттличнші 

Капелюшочка, ни, умен. оіь слова 
„К'.пля". Хоч би о:о тобі капелюшечка 
мслока/ Труди о луества пзслідо- 
вателей Волнни, 1309, V, 54. 

Капелюшний, її іяпннй. Я бідна 
людина з капелюшні ї фабріки. Живий 
телеграф, Київ, 1908, 7. 

Капелйшник, ка, шляпникь. Г. 
Каневі», Кіев. г. 

Капелан полчовй'і полковой ка¬ 
пелані.. Вь Х\'*ІІ-ХУШ в. на Украй¬ 
ні каждмп казач'й полка, вмілі, 
свою переносную церковь, ст> ка¬ 
кою ходплі. вь пох >дн; при такихь 
переносним. ПОЛКОВИХ!, церквах!» 
имілись особне св ’щеннпки, КОТО- 

. риє називались „полковими капе¬ 
ланами*. Степ, Одессз, 1916, 16, 

Капитан, на, вірний человікь, 
коториії дос-авляеть обьічно и. ь 
рнбнаго завода ьь какой либо го¬ 
роді. партію риби, пойманной вт. 
Черномь морі шш вт. Дунай и 
посоленной вь заводі. Хв. В >вк, 
Материяли до української етноло¬ 
гії, Л., 1899, І, 50. 

Напителйна, ни, соб. имя Капи- 
толина. С. Хандалі^вк;*, Екатер. г., 
Паві. у. 

Напиця, ці, ионошенная покришка 
хомута. Д. Мал.-Дубровица, Пищац- 
кон в., Холмск. г., Більск. у. 

Копіж, шу, капанье. Капіж з крив- 
лі -хати, повітки, вінбаря. / !і.ро- 
полье, Судж. у., Курок*. V. Я' буде 
капіж із стріх а сосулек не буде 
(на ппрітення' то на ройбу буде 

; добре, а на м д плохо. Харьксв. г., 
Купян.у. Зтнографическое Обогрі- 
ніе, 1897, XXXIII, 43. 

Капкйнз, ни, капля. Він так чепко 
налив (горілки в чарку), що й капни - 
ни не розлив. Маяк, 1913, Л1® 42, 7. 

Келлйкство, ва, жречество. Оло- 
варь кк.їжной ма тор усекой річп 
XVII з, Кіевь, 1889, 34. 

Капп.чний, часовенннй, огь сло¬ 
ва „каїляця". Це відкіля образи?— 
Це кап. -чині. М. Котовка, Екат. г., 
Новом. V. 
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Каплій, лій, пьяница. С. Вовниги, 
Екатер. у. 

Каплун, на, раст., шалфей поник- 
шій, ВаІУіа пиіапз. С. Варваровка, 
Херсон. »уб., Алекс. у. ( 

Наплюжник ни, пьяница. Ах, ти 
потаскуп, ах, ти наплюжник! Тобі б 
тільки у тинку сидіти та горілку 
там глупими! 0. Солнцевка, Харьк. 
уіз., с. Юнаковка, Хар. г., Сум. у. 

Напляр, ра, тоже, что „капелян" 
(?). Магистрат израсходовался на 
креденцаровь, гайдукові», трубачей, 
становничія, пана капляра рейтар- 
Сгсаго, пана поручика и его това¬ 
риство. Лаппо, В*-ликое ккяжество 
латовское, Спб, 1901, І, 715. 

КЗпнух, ха, елідь оті» капли 
воска, свічи, оливи на одежді. 
Воронежск. г., Богуч. у. 

КЗпор, ра, головком покрові, изь 
ситцевой матерій для замужнвхь 
жецЩіШ'Ь. А по чому продаєте, бабо, 
оці капори?—ІІо двадцять копіек за 
штуку? А він не малий на мене буде? 
—А ти, молодице, візьми та примі¬ 
ряй его гіа голові... Еге, неначе на 
тебе й пригнаний, цс такий, гцо й 
чоловік не пізнає, як прийдеш додому! 
Капор на совість. М. Китовкз, с. Ба- 
бапковка, Екатерия. г., Новом. у. 
В. Бабенко, Изі> зтнографнческихь 
наблюденій ві> Екатеринослав. г., | 
Харьковт», 1905, 7. Ві> Харьков. г. ] 
провзносять не „капор", а „капур". 
Харьковскій Сборяикі», 1894, VIII, 
183. 

Капотіж, жу, капанье сь криши 
хати. Уже капотіж пішла із стріх: 
одлига буое. Сл. Мартовзя, Харьк. г., 
Волчан. у., М. Лободовскій. 

Капотіння, яня, капанье (води, оті» 
дождя). Руднпцький, Коротка ґео- 
ґрафія України, Київ,—Львів, 1910, 
144. 

Капрй вість, ти, гнойливость. | 

КапрувЗти, гноиться. Як тільки ! 
в дитини очі почервоніють та візі- | 
мутця гноєм, почнуть капрувати, то | 
не треба гаятись, а, як мога твидче, \ 

заттагпи поради у хвершала, чи лі¬ 
каря. Задбра, У дитини головка 
болить—у матері серце. Спб, 1806, 
44. 

КапсЗн нЗ, губань; ругательное 
слово: чортів капсан; губи, як капи¬ 
ця. Батуринт», Черниг. г. 

Каптур, рЗ, сводь наді» гончар- 
і ннмь горномт». Кустарнне промис¬ 

ли Подольской г., Кіеві», 1916, 59. 

Каптурнз, ви, кобура или чехоль 
для козацкаго пистолета. Величко, 
Літопись, Кіеві», 1864, ІУ, 114. 

Канарок, на, капорі», жененій 
головной покрові». ІІрокинетгія, як 
та курка,—нема платна, ні капурка, 
накриєтця капурцем та й додому 
манівцем. Екатерин. г., Новицкій, 
Малорусскія пісни, Харьковь, 1894, 
111. 

Капустище, ща, місто, гді росла 
капуста, какт» присище, житнище. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у., 
М. Лободовскій. 

Капустняновий, оті» слова „ка- 
пуетняк", роді» кушанья изь ка¬ 
пусти сі» разннми приправами. 
С. Володарка, Кіевск. г., Звениг. у. 

Капустяна муха, порода мухь, 
истребляющая капусту. Молода 
Україна, 1909, № 8, 23. 

Капустянка ки, см. слово „вов¬ 
чок". 

Капчонча, чи, капченое, капч**нка. 
І тараньку, і капчончу й оселедчики 
Мордух продавав. Маяк, 1913, № 42, 7. 

Капщйзна, ни, кань, ні, пошлина 
сі» „вина горілого, хто пиво варить, 
медь ситить, хто колвекь будеть 
виномь шинковати... Оть капи сь 
корчми по полтрети копи грошей, 
и инчого грошь. Любавскій, Обла- 
стное діленіе и містное управле- 
ніе литовско-русскаго государства, 
Москва, 1893, 464, 505, 506, 785. 
Пошлина за право продажи вина. 
Верзиловь, Очерки торговли Южн. 
Руеп, Черниговь, 1898, 65, 66, 70. 
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Капь, пі, міра віса, равнявшаяся 
4і а нннішнимь русскимь пудами. 
Арастовь, Промншленность древ- 
ней Руси, Спб, 1866, 233. 

Карав&нвць, ця, купець, идущій 
сь караваном!». Тут якось-то їхали 
купці-караваньці, а на них наскочили 
харцизи та й пошарпали. С. Ус- 
пенскь, Екатер. г., Славян. у. 

Караванники, ків, запорожскіе 
„гультяї", разграбившіе татарскій 
караван!» сь различннми товарами, 
„караванники", Зварнпцкій, Источ- 
ники для исторіи зап. коз., 1903, II, 
1077, 1089. 

Кар&єць, ця, одинь изь видовь 
береста. Із береста міцна палиця, 
а з каройця ще міцнійша. С. Солн- 
цевка, Харьк. у., см. слово „кара- 
ячина". 

Карайм&н, карамон, на, судно. 
Любавскій, Областное діленіе и 
містное управленіе Литовско-рус. 
гос-рства, М., 1893, 245, 338. 

Карак&ти, кбт, родь літней обуви. 
С. Залимань, Ворон, г., Богуч. у. 

Кар&куль, ля. 1) Порода овцн. 
2) Шкурка овцн—каракуля. „Село", 
1910, >6 12, 6, 7. 

Каракульський, каракулевий. См. 
слово „каракуль". „Село", 1910, 
№ 12, апр., 6, 7. 

Кар&нуля, лі, ручка около „рала". 
Філолоґічний Збірник памяти К. 
Михальчука, Київ, 1913, 145. 

Карелі, лів, корали. Вь древнихь 
малорЬсеійскихь документахь пи- 
шется „каралі", а не „коралі". 
Также Філологічний Збірник па¬ 
мяти К. Михальчука, Київ, 1915, 
145. 

Каральний, карательннй. Бона 
[цензура) й попережальна, вона разом 
і каральна. Рідний Край, 1909, № 7, 
10. 

Карамболь, ля, нарамббля, лі, без¬ 
чинство, безпорядокь, шумь, ссора, 
драка. Там, у тій школі, дітвора 
підняла такий карамболь, що хоч 
святих винось з школи. Д. Бодаковка, 

Полтав. г., Миргород, у. Захожу я 
до них у хату, а у їх там такий 
карамболь вчинився, що я швидке шапку 
в руки та геть з хати. Д. Духовая, 
Полтав. г., Кобел. у. Тітка Устя 
продражнили (мене) карамболею, що я 
така погана на вису. Яновська, Опо¬ 
відання, Київ, 1005, 246, 249. А от 
як що напоремось на Никонорку, н-ну, 
той вже обчистить нас по всіх пра¬ 
вилах, з карамболями. Барвінський, 
Нариси й оповідання, Полтава, 
1907, 175 

Карапунчик, ка, кярапузикь. 
С. Солнцевка, Харьков. уіз., тоже 
Григоренко, Наши люде на селі, 
Юрьев, 1898, 251. 

Карасиком заплісти ліску, за¬ 
плести плетень особенно фигурно, 
„карасиком*. С. Хандаліевка, Ека- 
терик. г„ Павлоград, у. 

Карасйна, ни, керасинь. Бач, ви 
вже нашим світом світите! Це-б то 
карасиною. Сл. Тарасовка, Харьк. г., 
Купян. у. Зтнографическое Обо- 
зрініе, Москва, 1894, XXI, 99. 

Кар&ска, КИ, довга і коротка ког- 
та до колін і вище колін, сукняна, 
на бавовні (ваті), на пьять хвандиків, 
або вусиків ззаду. С. Щульговка, 
Екатер. г., Новом. у. Тоже вь Ба- 
турині, Черниг. г. 

Карасюв&тий, обилугощій кара¬ 
сями. Карасювате озеро, карасювата 
річка, карасюватий лиман. С. Капу- 
ливка, Екатер. у. 

Карацен, на, броня. Словарь 
книжной малорус. річи XVII в., 
Кіевь, 1889, 84. 

Кар&ячина, ни, тоже, что бересть, 
берестина, ІЛт виЬегоза. Росте добре 
скрізь по Україні, на родючім глибо¬ 
кім грунті, дав багацько наростів і 
виприсків. В степах приживавтця 
гарно. ІПаповал, Про ліс, Київ, 
1909, 15. 

Карбань, ня, нзрнтнй оспой че- 
ловікь. Сл. Липцн, Харьк. у. 

Карббжити, нарізнвать, ділать 
нар'Ьзн. Зморшки, як батогом, покар- 
божили обличча. Сніп, 1912, XIII, 5. 

22 
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Карболовий, карболовий (оть 
слова карболка). М. Левицький, 
Лікарські поради, Спб, 1913, 17. 

Карбуй, ні, 1) Кчадущій на де- 
ревьях'ь клеймо (,.каюбувати дуби") 
2) Плеть, кнуть, которнмь можно 
сіль человйка, животное („одкарбу- 
вав батогом, карбуном") М. Котовка, 
Екатер. г.. Новим, у. 

Карбункул, ла, драгоцйнннй ка- 
мень, кроваваго цвйта. Дорогое 
каменне: іакинен, діаментн, карбун¬ 
кули, рубинн и прочан. Радиви- 
ловскій, Вйнець Христовь, Кіевь, 
1688, 163, 531. 

Карежитнся, жеманиться, важни- 
чать, спесивиться. Дає вона ему рюм- 
ку водки, він карежитцл. Труди 
общества изслйдователей Волнни, 
1914, XII, 249. Чого ти карежишся? 
Брав би вже грогии тай усе! С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Кірений, безмйстннй. Вони при- 
кидьни, кареті. Полт. г., Милорадо- 
вичь, Кіевская Старина, 1900, сен- 
тябрь, 268. Корень слова совершен- 
но неяонятент.. Бить можеть, оть 
слова „кара". 

Карець, ця, поперечная перекла¬ 
дина на сохй, прибпваемая близь 
„ртача", кь оглоблямь, сподпизу. 
Д. Городянка, Могил, у. 

Карзіпати, говорить пуетяки, 
болта гь. Карзякає, чоргп батька зна 
що. С. Николаевка, Ек«тер. г , Но- 
вом. у. 

Карівнйця, ці, художница, иекуст- 
ная мастерица, та, которая рисуеть 
красівицй карня очи, оть слова 
„карувагп, накарувати". Ой хвали¬ 
лася Ганночкп, то у мене очі каресень- 
«»... Ой не хвалися ж, Ганночко... 
карували оченьки карі винці для моло¬ 
дої Ганночки дівиці. Зьарницкій, 
Малоросеійскія народння пйсни, 
Екатеранославь, 1916, 48. 

Каріпон, на, соб. имя Карпь. Так, 
так, свекрову дочку, Наталку, К рі¬ 
пок посватав. Григоренко, Наши 
поде на селі, Юрьевь, 1898, 202. 

Карліиі, цій, помощникь ,отама¬ 
на" риболовний ватаги. Добруджа, 
Хв Вовк, Материяли до укр.-рус. 
етнолоґії, Л., 1899, І, 36. 

Карликовий, 1) Относящійся кь 
карлику, принадчежащій каолику. 
Вт боявся карликових погроз. Сірий, 
Нелло та Патраш. Київ, 1909, 72. 
2) НизкорослиЙ. Сі дерева ростуть 
не дуже буйно, невисоко, через те іх 
звуть карликовими. Чвкалеяко, Роз¬ 
мова про сільське хазяйство, Спб, 
1903, V, 44. 

Кірлиця, ці, карлица. О. Левиць- 
кий, Волинські оповід., 1914, 185. 

Кірмочка, ки, 1) Родь танца „в 
шість пар дівчат і хлопців; він же 
пістний танець, бо его можна танцю¬ 
вати не тільки в ссягг.о, а і в піст. 
Его танцюють без музики, а тільки 
під язик“. М. Домбровица, Вол. г., 
Ровен. у. 2) Родь узора на пясхаль- 
ной писаний. Скаржпаская, Описа- 
ніе народи, писанокь, 1880, І, 150. 

Кармагал, лу, скандаль. У них, на 
тому весіллі, вийшов такий кармагал, 
що вони столи усі поваляли, вікна 
побили, піч розвалили, караван та 
шишки потоптали. С. Веселое, Тав- 
рич. г., Мелит. у. 

Кармазина, ни, растеніе вь родй 
„червигиника“; зверх нею зілля, а вни¬ 
зу, коло корінчика, бубочки так, як 
неначе паслен; ті корінчики розти-' 
рають з горілкою і отим красять 
ьожи та о-равки. Мирополье, Кур- 
ской г., Судж. у. 

Кармазйнова куля, одинь изь 
сортовь „буряка“ (свеклн), круглий, 
темно-красний, ранній, сладкій. уро¬ 
жайний. Рілля, Київ, 1913, № її, 
стр. 34. 

Кармін, на, часть плуга, см. сло¬ 
во „плуг". 

.Кармітний, кармінний, относя¬ 
щійся кь „кармаку", т. е. риболов¬ 
ному снаряду, состоящему изь нй- 
сколькихь осмоленннхь канатовь, 
„переметів", изь коихь кажднй 
имйеть 50 кргочковь. Кармітний 
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риболовний завод -це морський рибо- ; 
ловний завод, бо в морі ловлять рибу 
тільки кармаками. Добруджа, Хв. 
Вовк, Материялк до україн -русск. 
етнолоґії, Л., 1899, І, 35. Попка, 
Черноморскіе козаки, 1857, 100. 

Карм&тник, ка, рабочій—рнбо- 
ловт>, состоящій при карматном'ь 
рнболовномт. заводі. Тамь-же, 35,36. 

Карм&чити, поймать, захвалить 
В'Ь „кармак". Як Тремсин сю (змія) 
закармачі'в, то із степу він і бачив, 
що зміюка так і висить. Манжура, 
Тремсин Багатирь. Дніпрові хвилі, 
1913, А» 8, 116. 

Карк&ти, пасти, гонять. Ой, Ду- І 
наю, Дунаю! Недалеко од краю чабан і 
вівці карнае, у дудочку награє... По | 
тім боці Дунаю, недалеко од краю, | 
чабан вівці карнае, у дудочку награє. 
Харьковскій Сборникі., 1894, VIII, : 
18, 164. І 

К&рнявка, ни, безухая. Та й вух ! 
у неї немає, так ії і дражнять кар- і 
нявка. Молода Україна, 1912, № 9, 6. і 

Парольна, ни, см. слово „тиролька". 
• Нарпушка за ніс хап&е, морозі, 
за нось хватаєте. Кубань. 

Картаєнчик, ка, житель Кареа- ; 
гена. Радивиловскій, Вінеці. Хри¬ 
стові., Кіевї>, 1988, 519. 

Картання, ння, кара, казнь. От 
як непокаєтця, в другий раз повісять, 
ото ему картаннє все. Кіевская Ста¬ 
рина, 1904, Ноябрь, 257. 

Карт&рь, ряі, картежникі». З кабі¬ 
нету чутно було брязкіт срібла, ляс¬ 
кання карт і сопіння картарів. Чер- 
касенко, На шахті, Київ, 14. 

Картйжня, ні-, картежная игра. 
Завелись у тій хаті і досвітки, і 
картежкя. Кіевск. г. Чигир, у., 
Український етноґрафічний Збірник. 
Київ, 1914, ?, 36. 

Картезіянський, „чернець" карте- 
зіанскаго монастиря, основаннаго 
вь 1048 св. Бруно Кельнскимі. ві> 
пустині Картась, во Францій, гді, 
вромі обнкновенннхі. обітові., 
гробова шсь еіце обітк молчанія, 

уединенія и воздержанія оті. мясной 
пищи. Суворий картезіянський чернець. 
Уманець, Тарас Бульба, Одесса, 
1910, 54. 

Карти, нарт, перекрестн малень¬ 
кії хт> сволочкхві. сь шелевками на 
потолкі крестьянскоп хаін. „Необ- 
ходимо, чтобн сволочки сь шелев- 
ками перекрещивались, образуя 
квадрати (карти), какі. на шахмат- 
ной доскі." Кіевская Старина, 
1902, апріль, 124. 

Картйнний, картинний. Рідний 
Край, 1910, А» 9, 11. 

Картйнно, нар., картинно. Вартові 
картинно та сіметрично трималися 
однією рукою за келепи. Уманець, 
Тарас Бульба, Одесса, 1910, 66. 

Картйстий, клітчатнй. Еге, а яка 
на тій Гальці спідниця гарна, кар- 
тгісіпа! Там вирядилась так, що куди 
вам! С. Поповка, Полтав. губ., Пи- 
рят. у. 

Картопляники, нів, роді, кушанья 
изі> растертагокартофеля сьразлич- 
ннми другими спеціями. Клиновець- 
ка, Страви і напитки на Україні, 
47, 48. 

Картоплянка, ни, самогонная 
водка изт> картофеля. Нова Рада, 
Київ, 1917, А1» 162. 

Картопляси, сів, извращеішое 
слово фортоніано. А вона (пані) 
сидить у кімнатах та одно на картоп- 
лясах ірае. Д. Басанка, Екатер. у. 

Картбфлисьно, на, місто гді рось 
картофель. С. Михиринці, Волнн. г., 
Старокон. у. 

Картонка, ни, В'Ь с. с. Кашланахь 
и Ненаднхі встрічаются скатерти 
и рушники, тканне вт. „карточку11. 
Кустарная пуомншленность ві. 
Кіевской г., 1912, 236. 

Картбшник, на, роді, кушанья изі. 
отвареннаго, очищеннаго картофеля, 
стертаго, перемнтаго, посоленнаго 
и сжареннаго ві> „макітрі" сь 
постннмі. масломі. (ві> постнне дни) 
или же сь вишкварками (вт. скч- 
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ромнне дни). Харьк. г., Куп. у. 
Зтнографичеекое Обозрініе, 1899, 
ХБ-Х1Л 293. 

Картузнив, ка, картузникч», фу- 
раЖечникч». ЛНВ, 1909, ХЬУІІІ, 
кн. XII, 488. 

Картярний, картонний. ЛНВ, 
1908, ХЬІУ, кн. XI, 268. 

Каруика, ви, виступець, или 
небольшой карнизи» возлі печки 
для сничекч» н другихч» мелочеп. 
Мирополье, Курск. г., Суджан. у. 

Карунва, ворунва, ви, обложка, 
обшивка, отділка. Кунтуш штофо¬ 
вій, жовтій, легкій, з корзинкою 
сребраною. Любецкій архивч» гр. 
Милорадовича, Кіевч», 1898, І, 12. 

Карчжнив, на, веревка, изч» кото- 
рой составляется таки» вазнваемая 
„посадина" (см. зто слово) или „ко¬ 
лова" веревка для ловли риби ви» 
лиманахч» или же по берегами» моря. 
Маріуполь, Екат. г. 

Каріка, ви, рогачи», ухвати». Ви» 
загадкі: Човжуп човжє, а каряка 
тяте. Горшок и рогачи». Екатер. г. 

Кар'їчитися, упираться, упря- 
миться, противиться. Та ну уже, 
свате, не карячся: ходім-но до корчми. 
Сл. Липцн, Харьк. у. 

Кйеа, нйса плодюча, роди» игрн 
или зебавн, ви» Галпціи и Угорщині 
„на посіджінні" у тіла поксйкпка. 
Етнографічний Збірник, Львів, 
1912, 273. 

Насандил&й, дія, бранное слово. 
Діявол, касандилай. Кубань. 

Касймець, ця, касимовеци» (оіи> 
имени г. Касимова), бранное слово во 
многихг селахи» Харьковс. г., ко- 
торому придается значеніе сам аго 
вонючаго, непріятнаго и нечисто- 
плотнаго „кацапа*. Ах, ти, чортів 
касймець! Відкіля тебе сюди чортяка 
заніс? Мерзота!... Вонючійше отих 
кацапіе-касимціе і в світі нема! Слоб. 
Старо- Салтовн», Харьк. г., Волч. у. 

Касин, на, насйна, ни, клуби». 
Записано на Волнни С. В. Вага- 
НО.ШіП». 

Насирув&ти. кластись, направ¬ 
ляться, идти. А ото ж казали, що 
як Китай завоює, то вже кончина 
віку.—За що ж він воює? Бачив? 
У нею з млю отбирають.—Он бач 
куди воно касируе! С. Береговая 
Лука, Полт. г., Мирг. зт., ви» Ооло- 
номи», Екатер. у., вн> змотребленіи 
слово „розкасируватирастратить; 
„розкасирував усі гроти." 

Кат Еал», ли, кутерьма, свалка. 
Етноґраф. Збірник, Львів, 1912, 217. 

Натйлка, ви, кусоки» гончарной 
глинн, отділенннй оти» боіїьшого 
куска, назнваемаго „кобилкою." 
Як уже глина зробитця такою, як 
треба, після вимішки, тоді „кобилку" 
(великий шмат скачаної і виструга- 
ноі глини) розрізують на каталки, 
се-б то на окрімні шматки, які 
починають качати і місити, як тісто. 
на хліб. Хв. Вовк, Матсрияли до 
укр.-руськ. етнолсґії, Л, 1899,1, 55. 

Кйтанки, вів, валенкі. С. Звонец- 
кое, Екатер. зг. 

Катарийнський, каторжний. Ми, 
войско запороліское ннзовое, маючи 
Бога во сердци, висвободилксмо 
людей украй нових з неволі тяжкой 
катаржанской. (Оти. слова катарга 
или каторга, турецкое сзщно, на 
котороми» сиділи прикованнне хри- 
стіанскіе невольники). Зварницкій, 
Источники для исторіи запор, 
козаковч», І, 1060. 

Нйтаржний, относящійся, кт» 
„катаргі", турецкому мореному су¬ 
дну. Там’ь же, І, 631, 632. 

Катаржнйна, ни, каторжния ра- 
ботн, каторга. Він трохи не пішов 
на катаржнину. Кіевс. г., Чигир. зг., 
Українськ. етноґрафічний Збірник, 
Київ, 1914, і, 34. 

К&тарть, ти, такт» називалась на 
древне-русскомч» язнкі мачта. Ари- 
стовч», П роми шле нность древней 
Руси, СПБ, 1866, 95. 

Кат&стра, ри. подкладка подч» 
бочку; слово, извістное у населенія 
Екатер. г. Маріуп. у. 
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Нат&ти, мчать, мчаться. Катай, 
сину, мерщій на тік! І. Нечуй-Левіць- 
кій, Грамматика українського язи- ; 
ка, 19Н, І, 38. 

Катедр&льний, каеедральннй. і 
Труди Чернигов. комитета по уст- ! 
ройству XIV археологич. сьізда, І 
1908, 99, 106. | 

Катеізбовий, каеизмовнй. @к (як) \ 
заплате декові, то дек (дяк) і спі- ■ 
вас пісми (духовнеє піснопініе) | 
умерскоі(похоронний) і катеізбовоі. і 
Етноґрафіч. Збірник, Львів, 1912, 
279. 

Кйтель, ля, обручч» в-ь риболов- ] 
номч) снаряді „вентері". Кубанскій і 
Сборник'ь, Екат-рд», 1904, XI, 20. ! 

Катеринка, ки, ворота, пооред- і 
етвомі» котораго поворачиваетея ! 
„вирло" вітряной мельници вть ту ! 
или другую сторону, чтобн уста¬ 
новить его против!» вітра. X. Кон- 
суловка, Херсон, у., Мирополье, 
Курск. г., Суджан. у. 

Катерити, катить. Як почали ) 
дзвонарі у всіх церквах у дзвони ка- : 
латати, так я катерне під той пере- і 
звон до собору. Мова (Лиманський), 
ЛНВ, 1907, XXXVIII, 275. і 

Катівський, катові», ота слова ! 
ката; катівські руки. Григорович!» 
Младшій, рукопись, Библіотека 
азіатскаго департамента, книга III, 
X® по инвентарю 484, стр. 201. 

Катламй, ми, натламйга, ги, болот¬ 
ная трава; Кубань. 

Катов&сія, сіі, катованіе. Кгала- 
ган душ невинних наглоії смерти 
и катовасіям московским безмило- 
сердннм предал. Зварницкій, Бе¬ 
тонники для исторіи Зап-Х!> КОЗ-В!», 
І, 1061. 

Каток, ий, колесо ві> телігі. 
Д. Городянка, Могилез. у., близт» 
Шклова. 

Катр&н, ну, „коломазь1* (деготь). 
которою внмазнваюта риболов¬ 
ную сіть для предохраненія от!» 
гніенія. Добруджа, Хв. Вовк, Ма- 
терияли для укр.-руськ. РТНОЛОҐІЇ, 
•Л., 1899, і, 38. 

Катрйнити, внмазнвать время 
ОТ!» временн рнболовння сіти дег- 
темн для предохраненія их!» ота 
дійствія води. Тамі» же, 46. 

Катруха, хи, соб. имя Екатерина, 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Катух, хй, сарайчик!, для овець. 
Сл. Залимант», Ворон, г., Богуч. у. 

Каукало, ла, кричащій по во- 
роньему, бранное слово. М. Ко- 
товка, Екатер. г., Новом. у. 

Каут, та, плата, вознагражденіе, 
І дурень каут за працю бере. Бублей, 
Вхидчинн, 1870, 132. 

Кафйрос, са, род!» вишивки гвіз¬ 
дочками: вишивка, распространен- 
ная вн Городищі, Ольтапольск. у., 
Подольской г. Кустаріше промисли 
Подольской губ., КІЄЬ!>, 1816, 319. 

Кахель, ля, кафельная „груба", 
„грубка", „групка". С. Цвітоха, 
Волнн. г.. Заслав, у. 

Кахйперд, да, бранное слово, 
прилагаемое кт> старому человіку, 
которнй кашляета и в!» то же 
время вздаета неприличнне звуки. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Кахотіти, кахотіть. Кахотять, 
як утята. Кіевская Старина, 1903, 
февраль, 196. 

Кацавейка, кацавбка, ка, кацавйя, 
веї или каптйнок, ка, мужекой или 
женскій нагрудник!» сь рукавами, 
чаще всего до талій, безт» ворот- 
ника, однобортний, на крючках!» 
или на петлях!. из!> шнурка, за- 
стегивающихся на пуговици, из!» 
домашняго сукна, с!» одним!», или 
двумя по бокам!» кармапами. 
С. Посягва, Волнн. г.. Острож, у., 
С. Городок!», Волнн. г., Ровен. у., 
С. Дерно, Дубен. у., С. Милостовг, 
Волнн. г., Ровенск. у., с. Русивль, 
Остр. у. 

Кацап, па, бранное слово на 
язнкі украинца кі» великороесу. 
Кацапів усіх туди, де горшки ліп- 
лгтк Хіба з кацапа що-небудь добре 
вий де! Пішов кацап »• лаптями у хох- 
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лацьку церкву, так аж тони, смг- 
ютця,—годі вже тоді ходить. Чорть 
создаль хохловь, чтобь погоняли 
воловь (говорить великороссь ук- 
раинцу)—Ні, кацапе, не так: Бог 
еоздав волів. Дух святий хохлів, а 
чорт рогатий еоздав кацапів (отві- 
чаеть украинець великороссу). 
С. Михайлово-Апостолово, Хере. у. 
Слово „кацап" тюркскаго проис- 
хожденія. Оно извістно бнло 
у половцевь, или кумановь уже 
вь 1303 г., вь ихь „Сойех ситапі- 
сиз", вь значеній „мясникь". 
Вь крнмскомь, османскомь, адер- 
беджанскомь и таранчинскомч> 
нарічіяхь извістно слово касап, 
кассап, хассап вь томь же значеній 
мясникч>; ВЧ) османскомь вч> пере- 
носномь значеній адаи кассаби, 
лютий человікь,деспоть,нассапоглу, 
мошенникь, шельма; вч> переведен- 
ной троцкими и луцкими караима- 
ми книг* пророка Дяніиля встрі- 
чается слово кассабчи вь значеній 
палачч». Такимч> образомь слово 
васап, или вч> русскомч> произно¬ 
шеній „кацап" (какь изь кримскаго, 
и оеманскаго слова харсиз, ворч>, 
разбонникь, вншло у украинцевч> 
харциз) вь прямомь и переносномь 
значеніяхч» извістно бнло сь дав- 
ней пори тюркамЧ), находившимся 
вч> культурномь взаимодійствіи 
сч> Южной Россіей, а именно: у 
половцевч), османлисовч» или мало- 
азіатскихь сельджуковь, крнм- 
скихь татарЧ), а также у литов- 
скихч> караимовЧ), внходцевч> изч> 
Крнма, усвоившихч) язнкч> послід- 
няго, а отч> тюрковЧ), такь сказать, 
по прямой линіи перешло кч> ук- 
раинцамь. Зварницкій, Что значитч> 
слово кацапь, Руеское Слово, 1901, 
1-го ноября, № ЗОЇ; Кіевская Ста¬ 
рина, 1901, Декабрь, 472 - 477. 

Кацапедло, ла, кацапище. Виту¬ 
рись, Черниг. г. См. сл. „кацап". 

Кац&пка, ви, верхняя мужская 
сорочка, только лишь до талій, ! 
надіваемая сверхь полотняной для | 
тепла. С. Орловщина, Екатерин. г., 
ііовом. у. 

| КацЗрин, ка, уменьшительное оть 
; слова „кацап". Він нічого чоловік, 
і хоч і кацерик, а уже понагиому за¬ 

кидає добре. Батуринь, Черниг. г., 
Конот. у. 

Кйція, к&цья, ції, цьї, ручная 
і кадильница. Церковь св. Вознеее- 
| ння всю облупиша, сьсудн сереб- 

рення индитьбі... и кадильниці 
дві, и кацьи (каціа) и еуангеліе 
ковано. Лігопись по Ипатскому 
списку, Спб, 1871, 237. 

Кацу'ль, ля, тоже что „кацап". 
ІІонаїхали сюди чортові кацулі,—за 
нимгі тугп і життя нема. Сл. Старо- 
Салтовь, Харьк. г., Волч. у. Хто 
там, прийшов?—Та гпо Банька—ка- 
цуль. Д. Богодарь, Екат. г., Алек. у. 

Кйця, ці, уменьшительное оть 
слова „качка", утка. Пропала наша 
праця: виїла моркву наця. Україн¬ 
ський етноґрафічний Збірник, Київ, 
1914, І, 95. 

Качйлка, ви, головка зрілого 
камншу. В болоті з очерету набе¬ 
руть качалок і подушки роблять. 
С Волинки. Чернигов. г., Сосн. у. 
Труди Общества изслідователей 
Волнни, 1914, XII, 188. 

Кач&н, нА 1) Кочернжка. Вь Сло- 
варі Гринченка—„качан" переве¬ 
дено—„кочень капусти", но зто не 
точно: великороссійскому слову 
„кочень" еоотвітетвуеть малорос- 
сійское слово „головка" капусти; 
качан же—зто твердая серцевина 
вь „головні" капусти, или коче¬ 
рнжка. Сл. Мартовая, Харьков. г., 
Волч. у. М. Лободовскій. 2) Родь 
танца, м. Столинь, Мин. г., Пин. у. 

Кічачі лйби, або лДпи, родь ор- 
намента на пасхальннхь писанкахь. 
Галиція, Материяли до укр.-руськ. 
етнолоґії, Л., 1899, І, 203. 

К&чим, му. растеніе. ОгурзорШа 
рапісиїаіа, Пачоскій, Описаніе рас- 
тательности Херсонской г., 1917, 
II, 11. 

Кйчка, ви, копиль вь саняхчі. 
Д. Рнловкз, Харовецкой волости. 
Вольт, г.. Заслав, у. 
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Кічки, чон, рабочія сани, которня | 
вміють только дві парн очень 
короткихь „копил"; оні скріпленн 
между собой двумя толешми по¬ 
перечними брусьями, назнваемнми 
,опленами“. М. Славута, Волнн. г., | 
Засл. у. 

Качулка, ки, деревинний кругт», 
игра вь кругь; и грають діти и 
взроплне обнчно вь літнеє время. 
Д. Дна, Минск. уіз., вь четнрехь 
верстахь оть Минена, сь украин- 
екимь населеніемь. 

Кічур, ра, родь танца. С. Во- 
лянщина, Житом. у. 

Кішка, ки, продолговатая под- 
вісочва на березі, вербі, лозі, 
орішиві вь весеннее время, рань¬ 
те появленія листьевь. С. Солн- 
цевка, Харьков. у., сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волчан. у. 

Кашник, ка, питающійся кашой, 
подростокь. Позабирали усіх дорос¬ 
лих па війну, зоїтались самі каш¬ 
ники, год пьятнадцять-шістпадцять. 
Сл. Борисовка, Курск. г. 

Кашня, ні, тоже, что „кашник", 
одинь изь сортовь глинянаго 
горшка для каши. Заріцкій, Гон¬ 
чарний промнсель вь Полтавск г., 
1894, 91. 

Каштіноватий, похожій на каш- 
тань, цвіту каштана. Чорнозем стає 
кагитановатий, бурий. Рудницький, 
Коротка ґеоґрафія України, Київ— 
Львів, 1910, 86. 

Каюк, кі, кроні обичнаго зна- 
ченія „лодки" употребляетея еще 
вь смислі словь—„смерть" или 
„конец ь". Ти вони оті розбишаки, як 
пагрюк'чоть его, то там ему буде 
і каюк... Оце ще зробимо, а тоді вже 
і каюк, і годі. Общераспространен- 
ное слозо вь означенкомь смислі 
во воей Екатериноелавской губ. 

Кіянник, ка, кающійся. Йдуть по¬ 
кутні дні; щодня ви в церкві чуєте 
юлос кашника. Ванькевичь Пропо¬ 
віді, Проскурів, 1917, 120. 

Каятий, обруганнй. Як не ходиш 
у пьяницьку компанію, то й не будеш 
не каятий, не мьятий {битий). Сл. 
Мартовая, Харьков. губ., Волч. у., 
М. Лободовскій. 

Квідранс, са, четверть, четверть 
часа Літописе Самовилца, Кіевь, 
1876, 386. 

Квак, кі, мужикь, мурло, неоте¬ 
са. Хто ж ій більше любий—пан, 
чи квак? С. Богачка, Полт. губ., 
Хорол. у. 

Квартінний, трехмісячннй. Пи¬ 
шуть премудрій о лві, же чрезь 
весь животь свой на фебру квар- 
танну хоруеть. Радивиловскій, Ві¬ 
нець Христовь, 1688, 336. 

Кварці'їльний, тоже, что „кварця- 
шш“, т. е. солдать, содержащійся 
на четвертую часть денегь сь 
королевск. доходовь старой Поль- 
ши. Велично, Літопись, Кіевь, 1848, 
І, 121, 143, 228, 240. 

Квіс, су, або кисіль, ля, особая 
на теплой воді „розчинна" (заква¬ 
ска) изь пшеничннхь отрубей (дві 
части) и муки ржаной, овсян>>й или 
ячменной (три части) сь добавле- 
ніемь дрожжей, или прокиешаго 
сухого тіста; для виділки шк\рь 
овчино-тулупнияами. Кустарн. про¬ 
мисли Подольской г., Кіевь, 1916, 
370. 

Квасенйна, ни, квасиво (капуста, 
бурани и пр.) Чикаленко, Розмова 
про сельсьае хазяйство, Спб, 1903, 
У, 70. 

Квасенйця, ці, иначе заяча капус¬ 
та, Охаїіз Асеіезеїіа, обнчно расту- 
щая на влажннхь містахь. Яната, 
Спис рослин на Київщині, 1912,17. 

Квісень, ню, кпслородь. М. Ле- 
вицький, Лікарські поради, СПБ., 
1913, 31. 

Кваснйця, ці, см. слово „барба¬ 
риси". 

Квасок, ку, родь кушанья изь 
квасу и мяса сь различнимп при¬ 
правами. Харьковскій Зборнвкь, 
1894, VIII, 184. 
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Кватбрка, ни, иначе ґрбта, кліт¬ 
ка на ткани. Окраска рядна иногда 
состоить изд. кліточекд. двухд. цві¬ 
тові.; ОДИН!» изь нихд. является 
основним!. и образуетд» отстоящіе 
друїд, оті. друга, на нівоторомд. 
разстоянін, яродольння и попереч¬ 
ина полоси, на которнхд. ярко 
окрашенння клітки перемежаются 
меніе яркими; другой цвіть даетд. 
окраску промежуточннмд. кліт¬ 
ками. Такое рядно назнвается вд. 
„грядках" или „кватерками". Ку- 
старнне промнслн Подольской губ., 
Кіевд., 1916, 156. 

Кватбрни, рок, пролетн вд> „маху" 
т. е. крнлі вітряной мельницн, 
для свободнаго прохода черезд. 
нихд. вітра, когда дуеті, особенно 
сильний вітерд. и угрожаетд. ці- 
лости мельницн. X. Консуловка, 
Херсон, у. 

Кийчне, нар. (?) На первомд. сон¬ 
мі такт, квачне наконець на немть 
всказу не чинили и дали то до 
господаря его милости. Любавскій, 
Областн. діленіе Литовско-русск. 
гос—ва, М., 1893,' 871. 

Квачня, НІ, шматок черевика (ку- 
сокд. башмака), який привішують до 
воза, щоб втикати туди квач. Бату- 
ринь, Черниг. г. 

Кв&ша, ши, рідко сваренное ку- 
шанье изд. запаренной гречаной 
муки. Філолоґічний Збірник памя- 
К. Михальчука, Київ, 1915, 145. 
Сравни слово „кваша" вд> Словарі 
Гринченка. II, 232. 

Квбстія, тії, милостиня духов- 
ннмд. особами. Ивестію завдав чест- 
иому господину отцу Григорію із его 
заво'іцем. Любецкій архивд» гр. Ми- 
лорадовича, Кіевд., 1898, І, 248. 

Квилючий, стонущій, печальний. 
То був якийсь сумний, квилючий не 
спів, а скорійше плач. Д. Богодарь, 
Екатер. г., Алекс. у. 

Квинт&рна, ни, родд. музикаль- 
наго инетрумента. 0. Левицький, 
Волинські оповідання. 1914, 9, 65. 

Квйснути, разводить жалоста. 
Облиште з своїми жалощами! Уже 
коли сама Киля згодилась, то нема 

і чого (вам) й квиснути. Мова (Лнман- 
ський), ЛіІВ, 1907, ХЬ, 441. 

Квит, ту, квитанція, ції, ассигнов- 
ка. Вд. государственннй скарбі. 
Литовско-русск. государства при¬ 
ливали только остатки государ- 
ственннхд. доходовь. Вь виду зто- 
го практиковался вд. самнхд. широ- 
кихд. размірахд. способи уплатн 
жалованья и разнихд. казенних^ 
долговд. путемд. вндачи „квитов** 
или ассигновокд. на містння кас- 
сн, по соображенію со средствами, 
которнми располагали містння кас- 
сн. Такіе „квити** видавались на 
старости, державцеві, и тивунові» 
гоеподарскихд. дворові. и волостей, 
на казначеевд., ключникові., город¬ 
ничиха, арендаторовь рази. миті, 
и корчомд. или на лиці., держав¬ 
ших!. мита и корчми „кд. вірной 
руці“. Вд. зтихд. „квитах** содержа- 
лись приказн названннмд» урядни¬ 
ками и арендаторамд. о видачі 
извістному лицу жалованья или о 
заплаті ему казеннаго долга изд. 
тіхт. средствд», какія били вд. ихд. 
распоряженіи. Любавскій, Лит.-рус. 
сеймі,, М., 1901, 398; Областное ді¬ 
леніе Литовско русскаго государ¬ 
ства, 1893, 511, 514, 784. 

Квитовйй, расписочннй. Мені по 
кв'ітовій картці слід три карбованці, 
а Петро Семенович дали мені чомусь- 
то тільки два. Д. Войсковая, Ек. у. 

Квитув&ти, видавать „квити" 
вд. долученій денегд. вь уплату 
податей. Лаппо, Великое кн—во 
Литовское, Опб, 1901, І, 165. 

Квілити, дразнить. Не квили ди¬ 
тини! Змалився, чи що! Кубань. 

Квіт&стий, украшенннй цвітами. 
А у нас ще ї ваги глечик,—отой, зна¬ 
єте, квітастий. С. Володарка, Кіев- 
ской г., Звен. у. 

Квітка кругла, або кйтичка, ки, 
і роді, размалбвки на глиняной по- 
| суді. Заріцкій, Гончарний про- 
| мнеелд, вд, Полтавской г., 1894, 64. 
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Квітк&рь, рі, продавець цвітові., 
Шлях, Москва, 1917, V—VI, 22. 

Квіткй, 6к, родаь узора на пасхаль- 
ной писанні. Скаржинская, Огтиса- 
ніе народннх'ь писанок!., 1899,1,134. 
Дванадцять квітон, вісім квіток, або 
вісьміквітна, пьять квітон, квітка 
бокова, квіточки дрібненькі, 127, 150, 
151, 152. 

Квітковйй, цвіточннй. Усі дівчата 
на голови понадівали квіткові вінки. 
Сл. Липцн, Харьк. у. 

Квітове, вого, подать от вару пива 
з козака шаг (около */г к.). Труди 
Черниг. комитета по устройству 
XIV археол. сьізда. 1908, 135,140. 

Квітовйй, цвіточнкй стволі., изь 
которого виходить цвітокі.. Бруньки 
(на дереві), котрі роспукуютцн гилоч- 
ьою з листями, звутця листовими, а 
ті, що квіткою—квітовими. Степовік, 
Оповідання про рослини, СПБ, 1911, 
19. Знаходячи квітки, бжоли сідали 
на іх, збірали там жовтенький квіто- 
вий пилок і передніми лапками приліп- 
няли до задніх лапок. Молода Укра¬ 
їна, 1912, >й 10, 6. 

Квітовкйк, ка, цвітникь. Рідний 
Край, 1909, № 2, 8. 

Квітоносний, цвітоносннй. Мину¬ 
ле літо було дуже хвітоносне, через ! 
те і бжолі було добре, і меду було І 
скрізь досить. М. Котовка, Екатер. г., і 
Новом. у. 

Квіточинй, нй, все цвітущее, 
зелень. Та яка ж там по тих луках 
квіточина! Д. Бодаковка, Полт. г., 
Мирг. у. 

Квіточник, ка, цвітник'ь. Ото вже 
свині упьять у квіточнику! Побіжи 
швидче та вижени іх геть! Сл. Ниж¬ 
няя Пиеаревка, Харьк. г., Волч. у. 

Квота, ти, число, количество. То 
великий був воягса (Сірко): він з малою 
квотою козаків такою жаху тіурка.ч ' 
завдавав, що їм аж у сраці од нею і 
холодно було. С. Капуливка, Екат. у. 1 

Квох, межд. для вираженій „кво- 
кання" насідки. А квочка: квох! 
квох! С. Солнцевка, Харьк. у., Сам 

хазяїн ставе кутю і озвар на покуть, 
потім підліза під лавку і квохче: квох, 
квох, щоб птиця водилась. Харьк .г., 
Куп. у. Зтногрефическое Обозрініе, 
1899, ХЬ—хи, 309. 

Квохтіння, ння, стонанье. квох- 
танье. Як би не ії квохті»ня, можна 
бум б подумати, що задубіла в своєму 
«г/олі.Молода Україна, 1912, Ла 9,15. 

Квоччин, принад тежащій „квочці", 
насідкі. Лункевич, Семья у звірей, 
Київ, 1908, 48. 

Нвочкувбти, кричать кво! кво! 
Курей багато квочкують, тим і яєць 
мало по гніздах. Сл. Мартовая, Хар. г., 
Волч. у., М. Лободовскій.' 

Кебавка, ки, головной убор-ь 
замужнихі. женщпнТ), тоже, что 
„кибалка". Яворівській повіт, Етно¬ 
графічний Збірник, Львів, 1912, 383. 

Кеди, чи не кбдДО, вираженіе для 
означеній ліни. А вона (дівка) кеди, 
чи не кеди (т. е. браться за діло, 
или нітт>); так, як та сучка. Д. Бода¬ 
ковка, Полт. г., Мирг. у. 

Келаш, ша, роді. глиняной по- 
су ти; віроятно, тоже, что „келих". 
Кустарная промншленность вт> 
Кіевской г., 1912, 20. 

Келе, нар., окочо. Налив собі горну- 
шечок і вечеру варгіть келе своєю возу. 
С. Хорекі., Мин. г., Мознр. у. 

Келестйн, на, соб. имя Кал листі.. 
Світло, Кіеві., 1911, II, 46. 

Кемувйти, размншлять, разду- 
мнвать. Схаменувся і кемуе, чи влуче. 
Бублей, Вхидчинн, 1870, 26, 325. 

Кенька, ки, соб. имя Иннокентій. 
С. Паньковка, Екатер. г., Новом. у. 

Кбрбулі, лів, тоже, что карбованці. 
Купив бгі, так кербулів немає. С. Ста¬ 
рий Салтовт., Харьк. г., Волчан. у. 

Керна, ки, растительная краска, 
желтаго цвіта, нзі. кори дгкой 
яблони, ві> Полтавской, Кіевской п 
Подольской губерніях!.. Скаржин¬ 
ская, Описаніе народннх'ь писа- 
Н0К1>, 1899, І, 56, виноска. 



Квркеа - -Кидлина. (.і 

Керкез, киркез, зу, растеніе, і 
Л і’ізіоіосйіа сіетапііу. Пачоскій, | 
Описаніе растительнооти Херс. г., і 
1917, II, 280. “ і 

Керма, ми, рукокодство. Він був і 
ь:0 кермою кухаря. С. Николаевка, | 
і.кагер. у. ; 

Кермес, су, рістеніе, Т03Г.Є, ЧТО і 

червець польський", РагрЬугор- і 
Ьчм роїопісаЬ, см. слово „червець". ! 

Кермечництво. ва, промиселг . 
добиваній травн кермона для по- ! 
. ученій изт. нея краски. 0. Чап- | 

нка, Екатер. г., Новим, у.. 9тно- ; 
;• афі.ческое Обозрініе, Москва, | 
1890, У, 222. ! 

Кермувіти, дійствовать на кор- і 
• В інсломч., править. Батько кер¬ 
мує веслом, кудись в гору простує до 
ятеріе. Маак. 1913, № 20, 14. | 

Кермуватися, управляться, на¬ 
правляться. Всі вчинки людські, всі ; 
добрі звичаї і лад кермуютцл сум- 
У'тям та ще певністю, що вища 
сила баче і знає все, то люде роблять 
і думаю чь. Маяк, 1913, V, 6. 

Керовнйчий, чого, заправило, 
главарь. Він у ннх був за керс’ни- 
«ою. С Капуливка, Екатер. у. 

Керсин, ну, тоже, что миндаль- 
пик'ь или бобовникт,. АшідДаїіз 
папа, Пачоскій, Описаніе растп- 
тельности Херсон, г., 1917, II, 84. 

Керсетйна, ни, верхняя женская 
одеж та, безт. рукавові». А. Тесленко, 
З книги життя, Київ, 1912, 12. 

Нбса, Си, сумка. Волохи до Еа- 
гянця при тому султану ттири вози 
грошей одвезли, на кождом возі по 
пятсот весей. Зварницкій, Источн. 
для исторіи зап-хт. коз-оз'ь, І, 614 

Кетйці, кітйці, ць, см. слово 
„наріжник". 

Кецала дйти. побить. Він ій доб¬ 
рого пенала дав! Більм. :іе Суде задив- 
лятьця на молодих парубків,. Кубань. 

Нибйлка, ки, женскіл уборі. для 
і чловн; кругло сшитое кольцо изх 
голої та и набитеє шерстью; наді- 
ьас іся на голову: подо» аего под- 

кладнваетея „хустка"; носять толь- 
ко молодня женщинн. Філолоґіч- 
ннй Збірник памяти К. Михалт,- 
чука, Київ, 1915, 145. 

Киб&лник, на, огь слова „кибал- 
ка“, женскій головной покрови. 
М. Котовка, Екатер. г., Новом. у. 

Кив&йло, ла, ціпи для молотьби 
хліба. Молотив, молотез циган, 
уморився та й каже хазяї,: „Дядьку, 
надтиши кивайло“! Харьковскій 
Сборники, 1898, VIII, 310. 

Кйби, хоть би, если би, угро- 
руеское. Киби пан Биг чловека 
взял, та би му ліпше там било. 
Якубинн, Спишского комитата, 
Н. Дурново, Хрестоматія по мало- 
рус. діачектологіи, М., 1913, 57. 

Кйви, вів, киванія. Він не балака, 
а такечки нивами та мінами, ото 
ею й балачка,—німий. С. Липцн, 
Харьк. у. 

Кид, да, швнрокн. Вони уже го¬ 
тові дров ,—у кидах, не треба пиля¬ 
ти. С. Успенское, Ек. г., Верхи, у. 

Кйдавка, ки, метательная маши¬ 
на для бро-анія камней (боевой 
снарядт>) На Каабу пускали із ки- 
давок величезні брили камінів. Крим¬ 
ський, Мусулманство, Львів, 1904, 
27. 

Кидати, шататься со сторони 
на сторону, наклоняться. Усівшись 
какт> слідуеть, гончарі, пробуеть 
кру;і>, которнй, какі. говорять, 
гончарн, не долж?нт» „кидать", 
дотжент. созершать вращеяіе во- 
кругь своего центра легко и пра¬ 
вильно, не кривляясь и не шатаясь 
со сторони на сторону. Заріцкій, 
Гончарний промнсель ві> Гіолтав- 
ской губ., 1894, 53. 

Кидій дія, подбраснвающій снопи 
на молотолку, или ка стогь, или 
же сбраснвакицій сіно сі. воза на 
скирду. Повсемістяо гл> Ечатеран., 
Полтав., Херсон, и Таврич. іубер. 

Кидлиий. нй, вощина; слово из- 
вНотное у українців Волнн. г. 
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Кидовйй, швнрковнй. Видові дрова. 
Пристань на, р. Дніпрі, ві> г. Ека- 
терииославі. 

Кидок, н&, игра „в кидка" пас¬ 
хальними личками. Игра состоигь 
ВЬ ТОМІ», что один-ь ИЗ"Ь ЕГраЮЩИХ’Ь 
шдегь дві крашанки на таком ь 
разстояніи одна оті» другой, чтобн 
между ними не могло прокатиться 
яйцо; другой же становитея вт> са- 
женном'ь разстояніи огь нихт» и 
пускаеті» туда свою крашанку; 
если оні» попадете р ізом-ь ві> оба 
яйца, то внигрнваегь ихт> себі, а 
если попадаєте ві> одно или же 
вовсе п ромах нется, то отдаегь свои 
дві крашанки. Харьковскій Сбор- 
викт», 1894, VIII, 268. 

Кйзлик, на, порода риби. Воно 
як мале, то зветця кизлик, а як ви¬ 
росте, то лящ. С. Фаліевка, на 
р, Дніпрі, Херсон, у. 

Кизлак, ні, растеніе, Ь. Йіугзі- 
Пога К., растетт. на мокромт, тор- 
фяномт» грунті. Яната, Спис рос¬ 
лин на Київщині, 1912, 21. 

Кизякбвий, оті. слова „кизяк". 
Кизяковий дим дуже смердючий. 
Д. Богодарт>, Екатер. г., Алекс. у. 

Киі’вчаночка. ки, кіевляночка. Ні¬ 
хто не вгадає, хто у нас коровай бгає: 
з Кгіїва київчагючки, із города горо- 
дяночті. Гнідичі>, Матеріали по 
народной словесности, Полтава, 
1915, 77. 

Кйк, ку, конецг, смерть, поги¬ 
бель. Оце вже ему буде кигс... Уже 
Гриці ко наш кикпув. С. Солнцевка, 
Харьк. у. 

Кикй бринй, междометіе для обо- 
значенія бнстрнхі» скачкові, вн- 
пляснванія, внчурннхі> „па“. Ей, 
кики-брики, ото ж на ти дяки, бягсгі, 
Сл. Лишш, Харьк. у. 

Кикичбвкати, кричать по-сови- 
ному. Нарід говорить, що коли сова 
пу тікає аСо кикичєвьас, то хорий 
пебаеком умре. Етноґрафіч, Збірник, 
Львів, 1912, 363. 

Киктй, тй, человікі сь изуро- 
| дова,!іНнми пальцамя на рукахі>, 
І или на ногахі». С. Лопельнастое, 
| Екатерин. г., Верхнедч. у. 

Кйлаш, ш&, одинг изь сортові 
ГЛИНЯНИХ!» І ОрШКОВТ», вишиною оті» 
5—6 вершкові». Заріцкій, Гончар¬ 
ная промншленность ві» Полт. г., 
1894, 91. 

Кйлемня, ні, келья. Як поставлю 
килемню, в килемні спасатися, кри¬ 
вому, сліпому обіщатися. Гнідичі», 
Матеріали по народной словесности, 
Полтава, 1916, IV, 59. 

Килчмй і характер малюнків на них: 
геометрическій, которий бнваеті» 
четнрехі» в о добі: і) карточннй— 
„кліточками", 2) ленточннй—„по 
кожушку", 3) зубчатий—„зубчас¬ 
тий" я 4) „окружками". Кустарная 
промишлеиносгь вь Кіег-ской г., 
1912, 231. 

Килимкарство, ва, изгоговленіе 
„килимов". Тамі» же, 210. 

Килигакарь, ря, мастерт», діла- 
ющій „калими", т. е. домоткан- 
нне коьрн. Кримський, Мусул- 
манство, Львів, 1904, 216. 

Килимник, ка, мастерт», ділаюшій 
„килими", т.е. домотканине к іврн. 
ЛНВ, 1909, ХЬУШ, кн. XII, 488. 

Килимований, закритий „кили¬ 
мами". Шгірокі килимовані лавки. 
Рідний Край, 1913, № 1, 17. 

Килимовий, относящійся кі» 
„килиму*. Узув він чудернацькі, різно¬ 
барвні туфлі, гпак звані килимові. 
Кримський, Повістки і ескізи, Ко¬ 
мин і Львів, 1895, 605. 

Нилішов, ка, рюмка. Філолоґічний 
Збірник памяги К. Михальчука, 
Київ, 1915, і 45. 

Кйловий, грижовий. А гпого війска 
.жидівського сімсот паршивих, сімсот 
голомшгівих, а сімсот килових, то вже 
такої армії на світі пошукати. 
Жидівська война. Записано огь 

' міщан-ь м. Славути, Волин. г,, 
Засл. у. 



0-і* оті юг[>ивяи—Кирнчка. 

Килогрйвий, (?) кінь. Та ніхто ж \ 
>‘оло £ і о не буває, тільки, вороний кінь 
.млогривий у головах над ним вмерти | 
доглядає... На доброго коня мого кило- ! 
■рисою сідай та переломною повертай... ! 
Кіевская Старина, 1904, февраль, і 
'272, 273. 

Кимбблка. кинбблка, ки, тод:е, что 
„квбаіжа“ ОЬдл. г., Володав, у., 
Гродн. г., Брест. з% 

Кимляшбк, кб, 1) Канеш кд>. ІІоза- 
бпдат у руки кімляшки та й давай 
■ идати у людей. М. Котовка, Екат. г., 
Ловом. у. Як. ушкварив по соті (по 
н'оссе), так аж кімляшки свистять, 
вискакуючи із-під колес. 0. Подго- 
роїиеє, Екат. г., Новом. у. 2) Кимля- 
швчок, на, троздочка, кучка. Цей 
щіток отак кімлягиечкозі все й цвіте, 
як бузина. Сл. Мартовая, Харьк. г„ 

з*. М. Лободовскіг. 

Нимьяхбм, нар., кучею. Бжоли 
літають кимьяхом. Д. Архангело- 
Гевриловка, Екатер. г., Новом. у. 

Кйнба, би, тоже, что „кінва", 
деревяиное ведро. Купи, каже, мені 
■/.инбу смоли, пуд прлдева і пуд пірья. 
Трзтдн общества изсл'вдоватслей 
Волннн, 1909, У, ЗО. 

Кйндлі, лів, родг кушанья і?їь 
терта’о картофдя, перемішіанна’і 
от> пшеничной мзгкой, начиненнаго І 
сливой и сваренна го вд>горячей вод’й | 
до масла, „або олії*. Клиновецько, 
Стргвд і напитай на Україн*, 
Київ, 59. 

Киндячний,в;гь матерій „киндяк"— і 
.іва каптана (пограбували), китай- 
читий і киндячпггй. Зварницкій, ; 
Источішки для исторін зап-хд> і 
І.СЗ-В’Ь, II, Іо02. | 

Кинпарйсовий, тожо, что кипари- і 
совнй. Сперанскій, Южно-рзчзская ! 
:іі>сня, Кіевд>, 1904, 43. 

Кйпа, ПИ, КИПЯТОКД». Кипить кипа 
без засчпа. Молода У краї ід, 1911, 
VI, ЗО. 

Кипець, ця, родд> растенія, Косіегіа 
« іічіаіа рогя, растущаги о інчно на 
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лісосЬкахь, по сухихь, открнтнхь 
песковатнх’ь містах'ь. Яната, Спис 
рослин на Київщині, 1912, 5. 

Кипіння воли вд> Лубенскомг 
уЬзд'Ь передаетея такими внраже- 
ніями: 1) окріп намисто ниже; 
2) окріп ударився в ключи; 3) окріп 
перекидаетця. Кіевская Старин і, 
190а, іюнь, 404; прим. 2-е. 

Кйпка, кйпочка, копкі, нбпочна, 
кучка. Сел. Лнпинки и Страдечд>, 
Гроднен. губ., Брест, з. 

Ниптюр, рб, бпіЯК'Ь, жуликд. 
С. Хандалйевка, Екат. г., Павл. у 

Кйптявий, даншій копоть, коп- 
тящій. Еиптявий сліпак (коптящай 
безь стекла лампочка), Рідний Край, 
1911, № 25, 7. 

Кйпчик, ка, умен. отд> слова 
„кипень". К. пі в, кипів кипчик, та 
вже й стаз. Піди, тітко, та вріж 
стіль*-о та вкинь там. Народная 
поговорка. 

Кипьячка, ни, нефть. Дубняк. 
Росіп' ько—український Словничок, 
Коб дяки, 1917, 22. 

Кир, ку, сукно. Сподница, ноше¬ 
ная, подшитая киромд. бЬлим’ь. 
Величко, Літопись, Кіевд>, 1864, 
IV, 127. 

Киргизня, ні, собир., киргизи. 
Там, у тому полку, усякого люду: і 
ггашого, і татарви і киргизні. С. Ве- 
село-Ивановка, Екат. г., Верхи, у. 

Кирдбтий,челов,Ькд> сьбольшимд. 
иосомд», кверху задраншгь. Такий, 
іио чує, як на небесі млинці печуть, 
або за десятеро дверей, як обідає хгпо 
дома. БатуринД), Черн. г. 

Кирдувбтий, коренастий. Пін був 
із себе пан невеликий, а тільки тов- 
сгпий та кирдуватий і, як розсердитця 
було на кого, то все біга та табаку 
із тавлинки нюхає. С. Фаліевка, 
Хоре. з'. 

Киричкй, ків, овечьи загони изгь 
„иакілків та повсті" вд> зпмное 
воемя противд» мятели. С. Веселое. 
Іаврич. г., Мелит. з'. 
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Кйрлив, на, чайка. У повітрі вьююця 
тужливим писком чайки—„карлики*. 
колода Україна, 1912, А« п, б. 

Нирк&стий, неотесаний. Там же 
і піп! Ногатій, кирпасуний, брудний. 
X. Косивка, Екат. у., д. Бодаковка, 
Полт. г„ Мирг. у. 

Кирпа, пи, роді. головного убора(?> 
На голові трупа молодиці роблять 
тупу, завивають гол >ву в ручник і 
тезують кирпу верх ручника покри¬ 
валом. Етноґрафічинй Збірник, 
Львів, 1912, 349. 

Кирпйчнин, на, Гончарі», приго 
товляющій для „грубок" кирпичі». 
Заріцкій, Гончарний промнселі» 
вт> Полтавской г.,' 1894, 5. 

Кирт, ту, стая, стадо. Прилетів 
карт диких качок, прилетіла стая 
диких уток. Слово „кирт" во все- 
общемт» употребленіи в южнои части 
Херсонской г. 

Кйршавина, ч«, голова (ирони- 
чееки). Гргізла киршавину, як кука. 
Бублей, Вхидчинн, 1870, 169. 

Кисень, ня, кислороді». Сірий, 
Про світ Божий, Київ, 1908, 57. 
Лтдюіадихаєповітрем, яке складиетц я 
переважно з двох частин (газів): кисеня 
(киг.юрода) і азот а (івугляний квас). 
Шаг овал, Про ліс, Київ, 1909, 8. 

Кисіль, лЗ, см. слово „квас". 

Кислань, н*, кислота. А ну, по- 
когитуй, чи воно голодне, чи ні.—Ху, 
яка кислань! Оие так солодке/ С. 
Солнцевка, Харьк. у. 

Кислець, цї, кислородь, одинь 
изі> составнихі» елементові» возду- 
ха. Молода Україна, 1911, А1» 7, 26 

Кислицівна, ки, наливка на кис- 
лицахт». Бублей, Вхидчинн, 1870, 
221. 

Кислйч, чй, барбарисі» С. Бузов- 
ка, Екат. г., Новом. у. 

Кислйчний, обилующій кисли- 
цами (деревом). Кислична балка, бо 
там такого диких кпслигіь, що й не 
продерешся. С. Васшіькивка, Ек. г., 
Павл. у. 
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Кйслівна, ни, кислица, на кото- 
| роп растуті» кислие яблоки; ріко 
і окаймлекная по берегам! дикими 
| кислацами. М. Нсво-Воронцовка, 
1 Херс. у. 

Кислопузий, КИ лобрюхій. Кисли- 
пузий і вошочий москаль. ХарьЕОВСКІЙ 
Сборникі», 1894, УІІГ, 329. 

Кйслосіь, ти, кислота. У кваші 
і кислоти не має, а у тістові, що в ді- 
; жі на хліб, у тому кислость е. Сл. 
! Мартовая, Харьк. г., Волчанск. у., 
| М. Лободовскій. 

| Кислотний, кислотний. Кислотна 
вдача заліза означаещгія тілько при 
вищих окислах. Ми зурочмо. Про ХЕ- 
МІЮ, Спб, 1908, 56.' ' 

Кислі»!, на. 1) Угрюмнй человікі. 
2) Вялнй, негодннй для діла, лі¬ 
нивий человікт». С. Солнцевка, 
Харьк. у., С. Веселое, Тавр1 і ■. г . 
Мелат. у. 

Киеллтиння, ння, кислятина. А 
борщ же той... аж еоня, аж нудить 
кислятипням. А. Тесленко, 3 книги 
житія, Київ, 1912, 52. 

Клстна, ки, см. слово „гірша д". 

Мисчина, ки, см. слово „барба¬ 
риса". 

: Китай, тая, китаеіуь. Вони (пеҐ<- 
| се.пці в Сібір) до останнего часу при 
| першій спромозі віддавали свої землі 
• з половини, чи, за гроги і в оренду кг- 
I та ям гпа корейцям. Мчцюк. Про г;г- 
| реселення на А‘*ур та в Усурій- 
I сьниіі край, Київ, 1908, 14. 

і Китййаа, білая гончарная глина, 
і Д. Кривая, Кіевск. губ., Таращ. у. 
! Кустарная промншленность Кіев- 

ской г., Ю12, 42. 

Кйтиця, ці, конеці» руки „з доло¬ 
нею (знизу), потилишною частиною 
(зверх:і), вальцями та нігтями, або 
пазуро.тг‘. Королев, Про людська 
тіло. Полтава, 1908, 5. 

Кйтччя», ки, або квітка кругла, 
роді» рчзмалбвки глиняной посуди. 
Заріця'й. Гончарний промнселі» 
ві> Пол -’авской г., 189*, 64. 



350 Китички -Кізлиння. 

Китички, ків, сережки на деревь- 
яхь—вербі, тополі н др. См. сло¬ 
во „кашка". Сл. Мартовня, Хар. г., 
Волч. у., М. Лободовскій. 

Кити,новий, иміющій видь „ки- 
тииі", кости. Сірий, Життя ростин, 
Київ, 1909, 36. 

Кйтлик, ка, кафтань изь білаго 
холста сь набитими на немь широ¬ 
кими полосами синяго или чернаго 
цвіта. С. Маріамполь, Сувалк. г., 
д. Жилниць, Шепетовской волости, 
Волни. г., Ровен. у. 

Кйтька, ки, собств. имя Никита. 
Черкасенко, Маленький Горбань, зо. 

Кйтя, ті, тоже, что китайка, т. е. 
простая бумажная ткань, мутно- 
желтая, внвозимая изь Китая. 
М. Андріевскій, Дума побігь трбхь 
братьевь изь неволи. Одесса, 1884, 
75. 

Кпцйня, ні, ласк. оть слова киця, 
кошка. X. Запорожскій Куть, Ека- 
терин. у. 

Кицюрка, ки, уменьш. отт> слова 
киця, кошка. Тамь же. 

Кицюся, сі, ласкательно-уменш. 
отт> слова киця, кошка, Тамь-же. 

Кйча, ЧИ, бугай. Б бугая на голо¬ 
ві меж рогами стерпить чималий пу¬ 
чок шерсті, наче чуб, неначе кичка 
на молодиці (очіпок). Через тебе, бес¬ 
тіє, та наш кгіча не встає. Поки 
була чужа, не наша, брикав кича й 
гула нагиа (наже свекор до невістки).— 
Бодай тобі кича здох! За що ти нас 
бьсш. обох? (Мене й чоловіка, каже 
невістка до свекра). Кіевск. губ., 
Таращанск. у. І. Нечуй-Левіцький, 
Грамматика укр. язика, 1914, 1, 5. 

КичкилдА, дй, бранное слово, 
прилагаемое кь женщині, располз- 
шейея, рнхлой, разлізшейся, мед- 
лительной. С. Веселое, Таврич. г., 
Мелит. у. 

Кишеньковий, карманний. Пише че¬ 
ковий ножик. Винничегко, Босяк, 
Основа, 1915, 6. Кишеньковий злодій, 
карманний ворь. Вороний, Шлях, 
М, 1917, VIII, 16. 

Кишка, ки, принадлежность хо¬ 
мута вь виді приставки снаружи 
на подобіе кишки. Д. Мал.-Дубро- 
вица. Холм. г., Більск. у. 

Кишкань, ня, тоже, что кишк^н, 
мужчина, животное мужского рода 
сь однимь ядромТ). Екатер. г. 

Кишня, ні, множество. Бона напло¬ 
дила цілу кигиню дітей, сама ізсохла, 
як сухарь, самі кістки та шкурка, 
а й досі живе. С. Н-ВИЙ-КодакЬ, 
Екатер. у. 

Киюшна, ви, боюмолка, идущая 
В'Ь Кіевь. Бідний узяв і пішов на 
шлях, чи не буде там іти яка-небудь 
кгиошка. С. Харьминовки, Черн. г., 
Глух. зг. Тр\дн Обіцества изслід. 
Волнни, 1914, XII, 181. 

Киячча, чча, собиі ат. оть слова 
„кий", палка сь головкой вь ниж- 
немь конці, оть пенька. Там у его, 
в сінях та скільки киячча понастав¬ 
лено. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Кі'блик, ка, домосідь. Це той, гцо 
дома кублитця, сидить на подушках, 
на печі, не любе ходити по гостях, 
найпаче гго вечерах. Батуринь, Чер- 
ниг. губ. 

Ків, межд. для обозначенія зву¬ 
ка, издаваемаго животннмь оть 
внезапнаго удара. Він ії як опере- 
щить кійком, а вона ( вгіня) тільки — 
„пів!и Тай упала нежива. Сл. Мог- 
риця, Харьк. г., Сум. у. 

Ківіта, або кібіта, ти, „обичайка" 
(о б р у ч ь) вокругь музнкальнаго 
инструмента лирн, обнчно дві. 
С. Чаплинка, Екат. губ.. Новом. у, 
Оть сліпого лирника Йвана Харл. 
Мережки. 

К і в ш й ця, ці, нога до коліна. 
Адаменко.Медіцинський Словничок, 
Могилев, 1917, 19. 

Ніжка, ки, мяткая подкладка подь 
хомуть изь кожи, набитой паклей. 
Д. Мал.-Дубровица, Пишацкой во¬ 
лости, Холм. г., Більск. у. 

Кізлйння, ння, кізлйнн, лин, пере¬ 
кладини на крнші хати, на кото- 
рнхь укрінлятотся стропила. Як 
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чоловік дуже тяжко у.чірае, розрива¬ 
ють кізлиння на хаті. Еіноґрафіч. 
Збірник, Львік, 1912, 372,382. 

Кізячика, ни, одна штука кизяка. 
Покладе сперте одну ні тчину, розпале, 
а тоді вже па ню другі та так же 
добре горить, що куди вам! С. Тома- 
ковка, Екат. у. 

Вій, к і я, рнчагь, при покощи 
котораго враща тсн ручная мель- 
ница. Мельнвца состоигь изь двухь 
жерновов'ь, укр’Ьпленішх'ь вт> верх- 
ней части „бочки" ст> отверетіемь 
внизу для внниманія муки. Мель- 
ница вращаетея при помощи рн- 
чага („кій"), одвнь конець котораго 
СОЄДИНЯЄТСЯ СЬ ВврХНИМЬ жерно- 
вомь, а другой подвішивается кь 
балкі потолка сіней. Д. Чаква, 
Волнн. г., Ровен. у. 

Війки, ків, кукуруза. Як де, то 
звуть оцю рослину кукуруза, а у нас, 
то дражнюгпь її „кійки". Нема того, 
шоб сказати „кукуруза", а „кіпки". 
М. Сінна, II ,лг. г., Лохв. у. 

Вікати. бить копнтомь, когтями (?) 
Громи полонинські оьють коло мене, 
моржина кікаїть, ніхто мене не лю¬ 
бить, ніхто мене не хоче. Хоткевич, 
Гірські акварелі, Харьків, 1914,11. 

Кілй, лй, грибковая болізнь на 
капусті. При ціп хворобі здуваєтця, 
ніби напухає, горіння і після переходе 
в дуже смердючу, чорну гниль. Рілля, 
Київ, 1913, До 11, стр. 21. 

Віл^овйй, оть слова „кілок", 
деревинний гвоздь. Рушники бува¬ 
ють „плечові" і кілкові". Пери ни 
ра.шиваєтця тільки на кінцях, гподі 
як другий має узор, заповняючий увесь 
рушник. Харьк. г., Лебед. у. 

Кіль кіль, межд: мать, нзображая 
изь двух пальцевь правой р,іки 
подобіе вшп , играя ст> ргбзнкомь, 
прикладнваегь вхь кь боку, жи¬ 
вотику, шейкі ребенка и говорить: 
„кіль! кіль! кіль"! т. Є.: „заколю! 
заколю‘! Сміется кь ребенку, ре- 
бенокь сміется кь матери. ІІовсе- 
містно вь Харьк. г. вь крестьян- 
екихь семьяхь. 

! Вількавіковйй, многовіковой, 
Засів, Гаї І Г., До 23, стр. 355. 

Кількаденний, существующій ні- 
сколько дней. С. Оетановка, Полт. г., 
Мирг. у. 

Кількаповерховий, нісколькозта;,;- 
ІШЙ. Поміж кількаповерхових будин¬ 
ків він дійсне не загубивсь. Маяк, 
1913, Ді 43, 10. 

Кількаразовий, нісколькоразовой. 
Для себе жиігіи мусить людина, бо 
її ж життя кількаразове. Могл- 
лянський, Оповідання, Петроград, 
1916, 55. 

Вільнарочний, существующій ні- 
сколько літь. Це у нас уже кім ко¬ 
ронний ставок', ще з діда, чи з пра¬ 
діда. С. Чемерское, Черниг. губ., 
Козел, у. 

Кільконр&тно, кількокротне,Поріч., 
нісколько рзЗ’Ь. Кілько кратно я ему 
і казав і доводив, що то гріх, ще п о 
паскудство, а він і вухом не весе: 
у одно вухо слухає, а в друге ви¬ 
пускає. Д. Бодаковка, Полтав. г., 
Мирг. з'. Зварницкій, Источн. для 
исторіи зап—хь коз—вь 1903,1, 597. 

Кільчонедільний, ніекольюне- 
; дідьннй. Вел ИЧКО, ЛІТОПЕСЬ, Кіев !., 
І 1848, І, 307, приложенія, 50. 

І ВІЛЬКОТЙСЯЧНйЙ, В’Ь НІОКОЛІ.ЧО 
: тисячі». Значна кількотгісячна ял- 
! муж на (.тілосгпьіня). Реличко, Літо- 

пись, Кіевь, 184«, І, прилож., 50. 

Кількоугйлький, многоугольний. 
■ Степовикь, Арихметика, Полтава, 
і 1909, 118. 

і Вільцйтна. ток, часть ткацкаго 
і станка, верстата. С. Городокь, Во- 
I лин г., Ровен. у. 

Кільце, ця, каменний круп, сь 
ВНДОЛбЛСННОЮ В’Ь ередині ДНрОЮ, 
діаме';рс:л» около 1 - Юг аршина 
для іг к.гаднванія на колодцн В7> 
качес'Піі оградн. Александровичь, 
Каменотбен-кустари, Подольск. г., 
Кіевь, 1916, 22. 

! 
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Кільцепряд, да, або лерестенівка, ки, 
мо і нлекь-шелкопрядь, ОазігорасЬа 
пеизігіа. Зветця метелик черво те 
кільцепрядом, або перстенівкою, що 
яєчка свої викладає кільцем, обручкою, 
перетнем круг тонких віточок. Кіль¬ 
ця тих яечек у нас називають „зо- 
зуленим намистом", бо люде гадають, 
що зозуля таке на віточках робе. 
Рілля, 1913, № 8, стр. 14. Засів, 
1911, № 29, СТр. 458. 

Кільця, лець, растеніе малиновня 
просвирки. С. Барбарувка, Волнн.г., 
Заслав, у. 

Кільчатий, кольчатнй. Краще всего 
для коткування брати не гладенький 
коток, а кільчатий. Засів, 1911, 
№ 6—7, стр. 97. 

Кільч4стий, кольчастнй, кольце- 
образннй. Кільчасте (каблучкове) 
затемнення сонця. Черкасенко, Про 
небо, Полтава, 1907, 45. 

Кільчений, размоченннй вь воді, 
пустившій кольца, ростки. Качку 
одпасти найлучше кільченим ячменем. 
Календарь 1917 р., Петроірад, 176. 

Кімзовйтий, сообразительннй, дош- 
лнй. О, то чоловік кімзовитий/ 
Той і заведе і виведе/ С. Кулебивка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Кііило, ла, тоже, что „кімлач", 
т. е. сіть, вь виді верши, для 
лова рнбн. С. Бабайковка, Екат. г., 
Новом. у. 

КІМЛЯСТИЙ, ВЯЗКІЙ,. ВЬ КОМЬЯХЬ. 
Там земля сипка, а тугп он я на кім- 
ляста. Кієвек. г., О. Пчілка. 

Кімлях, хА, камешокь, главннмь 
образомь кременець. С. Білоцер- 
ковка, Полт. г., Лохвиц. у., также 
М. Котовка, Екатер. г., Новом. у. 

Кімтйх, хА, комокь, клочокь. 
Потім почала (пат) у пазуху якісь 
кімтяхи запихать (щоб більгиі були 
груди). Мова (Лиманський), ЛНВ, 
1907, XXXIX, 287. 

Кімьях, хА, комь. У кімьяхи зби¬ 
лось прядіво, у кімьяхи збилась вовна. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у. 
М. Лободовскій. 

Кіннота, ТИ, конница. Знемігся 
Ярема в шаленім бою, від пекла об¬ 
водить кінноту свою. Старицький, 
МогШігі, вь Новій Раді, Київ,' 
1908, 5. 

Кінський, конскій. Кінський гній, 
кінська шкура, кінський хвіст. По- 
всемістно вь селеяіяхь Укарінн. 
Вь Словарі Гринченка пропу¬ 
щено. 

Кінсьні копиткй, нів, растеніе. 
Календарь 1917 р., Петроград, 101. 

Кінь, нй, Во вторникь на свадьбі, 
вечеромь вт> домі жениха, устраи- 
вають „коня" изь двухь хлопців, 
а третій, которнй садится на та¬ 
кого „коня", назнваетея „козак"; 
ему надівають черезь шею крас¬ 
ний поясь. Вь отогь же день 
„маршалки" жениха одіваютея 
„циганками", ходять по хатамь и 
стараются стащить, что попадетея 
подь руку. М. Норинскь, Волнн. г., 
Овруч, у. 

Кінь на двадцять підкрйлків, конь 
очень хорошій на бігу. С. Ханда- 
ліевка, Екатер. г., Павл. у. 

КірАса, си, боевне доспіхи. О. Ле- 
вицький, Волинькі оповідання, 
1914, 7. 

Кіс, гра у коса, родь игрн или 
вабавн вь Галиціи и Угорщині у 
тіла покойника. Етнографічний 
Збірник, 1912, 241. 

Кіспйн, кА, застежка вь мужекой 
сорочкі. С. Кацовщина, Волнн. г., 
Овруч, у. 

Кісочкй, чок, родь узора вь виді 
ломанннхь линій на скатертяхь и 
ручникахь. Кустарная промншлен- 
ность Подольской г.,Кіевь, 1916,154. 

! Кіссй, ти, множественное число 
і „кіссята", деревянная ручка для 
] коси. Александровичь, Кустарнне 
і древодільнне промнелн вь По- 
: дольской г., Кіевь, 1916, 114. 

Кісточка, ки, ііАцева кісточка, 
конусообразннй камешокь, нахо- 
димий вь мілу, тоже, что „чортів 
палець". Полт. г., Зтнографическое 
Обозріпіе, Москва, 1891, ХГ, 178. 
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Кість чорна, чорная кость, кото- 
рая добнвается, нутемі виварки, 
изі чорной, безі единой білой 
шерстинки, кошки, и которою мож¬ 
но отпирать безі ключа замки, на¬ 
ходить КлаДИ. „привертать дівчат 
або хлопців, або же одвертать гх 
геть од кого тпебаД. Богодарі, 
Екатер. г., Алекс. у., С. ІОнаковка, 
Харьк. V., Сум. у. 

Кістястий, костистий. Він чор¬ 
ний и кудлатий, гіростягав свої довгі 
і кістясті лапи—рут. Будяк, Роз¬ 
вага, Київ, 1908, Т, 374. 

Кіт, ноту 1) Замазка. Лигиній 
кіт, котрий рама витисне, згладити 
[треба) ножем. Календаря 1917 р, 
Петроград, 179. 2) Пчелпннй клей. 
Немолоіський, Бжільнпцтво, СПБ, 
1904, 36, 84. 

Кіт&ся, сі, уменьшител ьно-ласкат., 
оть слова кіт. X. Запорожскій 
куть, Екатер. у. 

Кітвиця, ці, маленькое кочесико, 
безі обода, со ступицей, надрублен- 
ннми сницами, сі „подручнаго", 
т. е. ліваго бона, в’ь „колішні", 
до которой обнчно приділнвается 
илугі. К. С. Кривошій-ПІевченко, 
Батурині, Черниг. г., Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у., Харьковекій 
Сборнвкі, 18и4, VIII, 291., Сравнц 
Словарь Грпнченка, II, 246. 

Кітербць, ця, тоже, что „кітвиця". 
См. слою „кітвиця". С. Тепловка, 
Екатер. г. Верхи у. 

Кітй, тів (?) Козаків бгіли {ляхи) 
й за ніч змітали кітами. Сніп, <912, 
№ 29-30, 8. 

Кітлик, на, літняя свита изі 
домашняго холста, на которомі 
„па6иваютцли; т. е. накрашиваются, 
по трафаретні, мелнія полосни 
чорнаго, темно-синяго или краснаго 
цвітові.. Покрой такихі „кітликів“ 
изміняется ві зависимости оті 
того, какого покроя ділаготся ві> той 
містпости теплня свити, т. е. тамт>, 
напр., гді свити шьются ст> швро- 
КИМ1> 0ТЛ0ЖННМ1 НОрОТНЯКОМІ. 
такой же воротникі прпдаетеч и 

\ „кгтлнкуи. С. Звиняче, Кремен, у., 
і с. Радишевка, с. Жельнацн, с. Мих- 
і ли, Волші. г., Засл. у., М. Базалія, 
| Староконсіан. у. 

і Кітлбватий, котловатнн, имітощій 
: вид’Ь котловини. Під вищими верхами 

(гір) е кітковаті ями, а в них озерця, 
або болота. Рудницькпй, Коротка 
ґеоґрафія, Київ-Львів, 1910, 36. 

Кіхтяіш, ки, очень большой ко- 
хоть. Оціми кіхтяками він {крюк) і 
очи видерав колись пашим безщасним 
козакам, побитим у баталії. С. Бабай- 
кивка, Екатер. г„ Еовом, у. 

Иіц&н, нй, когь. С. Солоное, Ека¬ 
тер. у. 

Кіянка, ни, малая долбня для 
одной руки, столярскій и негру- 
менті. Д. Бодаковка, Полт. г., 
Мирг. у. 

Клйвуши, шів, клавипіи вь му¬ 
зи кал томі инструменті лирВ. Оті 
сліпого лирника Іівана Мережки, 
с Чаплиика, Екатер. г., ІІовом. у. 

Кладіння, ння, кладка, клаже, 
раскладкз. Любавекій, Литовско- 

і русскій сеймі, Москва, 1901, прц- 
! ЛОЖ. 48, 
І 
| Клідна, ки, бревпо, которое кла- 
і детея сверхі внеокаго плетня и 
' для кріпости поддерживаетея осо- 
! бнми прасохами Ти лісу виплів?— 
! Виплів, тату/—І кладку поклав?— 
і Поклав. Батурині, Черняг. г. См. 
! также слово „кладь*. 

Кладнйк, к&, трава; кладникі 
І варитея ві воді и такой отварі 
І пьюті при болі живота. Полт. г., 

Зтнографическое Обоаріиіе, М-ква, 
| 1891, УШ, 170. 

! Клйдобище, ща, кладбище. Пішли 
| туди, до кладовища, «ви* злмкані 
\ двері. Труди общеетва изелідова- 
І телей Вчлнни, 1914, XII, 117. 

і Кладовйти, класів. Ой не спав я 
\ ніч, не буду й спати, дай же мені, І дівчино, повечеряти. Я ж не топила, 
і я ж не варила, на білу по тслоньчу 
і спати клидовила. Коноїде яко, Укра 
і їнські гієні. 51. 
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Кладовитися, дожиться спать. 
Час /іте кладовитися. Д Мал. Дуб 
рови ці, Холм. г., Більек. у. 

Клздошунйтель. ля, кладоиска- 
Тель. Ото їх два у пас гпаких клидо- 
шукателн, Скрипиця та Живиця, 
неначе два брати Хома та Ярема', 
скрізь ход:>гп> та все довбутця в мо¬ 
гилах. С. Чортомлнцкіе хутора, 
Екатер. у. 

Кладь, ді. нлйдка, ки, нарвина, ни, 
оклад, ду, переклад, да, плйтра, ри, 
вовчок, ні, сволок, ка. сноза. зи, 
разния названій вт> различннхі» 
містах!» для о ідей и той же балки, 
укладиваемой вг развітвлйнія 
двух'ь сохт» н составляющей осно- 
ваніе криши ві> гум ні, неямію- 
щемт потолка: зта балка кладется 
на сохи, чсрезт» то к нззиваетея 
кладь. Д. Бобри, с. Турові». Мнк- 
ской г., Мознрсв у., С. Жукові», 
Городокі», ііемовичи, Рудня Мо- 
щанская, Кацовщина, Заболотье, 
Посягва и др. Во іннск. г., различ- 
ВНХТ» уІЗДОВ!.. 

Нладько, кй, ’готі, кго много вн 
діляетт» изт» счбя испражненія. 
(хроннчсски). Оце, чортів кладько: 
і не переступиш через ею кучу. С. 
Фзліевка, Херсон, у. 

Кл&мство, в а, ложь. изміна. 
Набнл’ь аінязей, албо маетности 
якои, албо зі» уразою бозскою, албо 
8 кривдою ближня го, зі» кламствомі», 
зі» іірпсягама, зі» гнівами и зі» роз- \ 
маитнми злостми. Радивиловскій, І 
Вішці» Христові», К.еаі», 1688, 306. 
С'!0'»арь книжноа малорусског річи 
ХУІІ в., Кіеьі», 1889, 34. 

Кламца, ци, лжецт». То якийсь 
нецноша, кламца й потварник напи¬ 
сав той патквіль! 0. Левицьквй, 
Волинські оповідання, 1914, 94. 
Т-кже Словарь книжн. малор. річи 
ХУІІ в., 34. 

Клйниця, ці. рочка у воза. С. Бла- 
годан.ое, Варти. г„ Грііец. у. 

Клань, Нй, коїш а. Споті треба 
зараз складати в клані, щоб зерно 

не поморхло гм сонці. Чпкаленко, 
Як впорядкувати хазяйство в полі, 
Рілля, 1912, № 5, стр. 11. 

Клйпон, ка, або листок, конецт» 
платня, котг рим'ь закриваєте» т> 
мя голови жекщинн. иіевская Ста¬ 
рина. 1902, октябрь, 70. 

Клйстися, виступать, пдти на умі». 
На весіллі, як випнеш чарку горілки, 
то так сама пісня на ум й клодетця/ 
Де ті й слова беру>пця? Сл. Миртовая, 
Харьк г., В ;.іч. у. 

Клйцална, ки, тоже, что „жура¬ 
вель", роді» дітской лгрушки. Кіев- 
ская Старина, іюль-авгусгь, 1914, 
61. 

Клацун, ні, тогь, кто клацаєте 
зубами ьовк—клацун. С. Солндевка, 
Харьк. у. 

Клегйня, ні. і) Княгиня. Вольт, г., 
Овруч, у. 2} Жаба, угореко-русское. 
Росошки, Мармарошскаго комитата, 
Н. Дурново, Хрестоматія по малор. 
діалектологіи, М., 1913, 51. 

Клейнот, та, документі» или 
свод’втельство, которнмі» подтвер- 
ждалось благородное происхожде- 
ніе того или другого шляхтича. 
Великій князь надто спроспл'ь 
боярі.; маєте ль ви клей ноти своп, 
ижі» ви есте зі» віка били бояре? 
Любавскій, Облзстное діленіе Лп- 
товско-русскаго г< судар., М., 1893, 
612, 645. 

Клекй. ків, шели В!» бочкі. По- 
дойгиов вовк до бочьи, в стр о чнв хвіст 
в дірку, котра у глеках, давай хво¬ 
стом гпрусить. Гнідичт», Матеріали 
по народной словесноети, Полтава, 
1916, IV, 71. 

Клекотлйвий, бурливий, шумя* 
щій. Боті сходилися гіа місточку, 
де верба схилилась над струмочком 
і слухали клекотливі мотіви ею. Сі¬ 
рий. Дві доби, Українська хата, 
1909, № і, 6. 

Клекотючий, клокочущій. Буть 
тобі гм тім світі у вогні пекельнім, 
у смолі клекотючій. Мова (Лимансь • 
кий), ЛИВ, 1907, ХХХУП, 287. 
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Клем-бом, межд. для вираженій 
удара вгь колоколі». Клем-бом-клем! 
Савьа вмер, прийшов піп, Совка втік, 
прийшла попадя. Совки нема. С. Ж I- 
бориця, близт» Звягля на Волнни, 
Л. Косач, Дітскія игрн, Кіевг, 
1908, 15. 

Клементув&тися, зариться, жадно 
смотріть. Гірка доля тою, хто за 
чужою землею клемснтуетия: на цім 
світі гріх, а на тому нема прощення. 
Вдовольняйся тим, що у тебе е. С. 
Володарка, Кіевск. г., Звен. у. 

Клемпи, пів, деревинная обувь, 
которую одівають на полевня ра- 
ботн мужщинн и женщинн, состо- 
ящая изт. кожанаго передка и 
таких?» же задникові», на кожаной 
подошві, кт» которой приколачи- 
вается деревинная подоніва ольхо- 
ваго дерева. С Благодатнеє, Вар- 
шавск г., Гроецк. у., населенное 
старообрядцами, переселившимися 
изь Пруссія. 

Клен білий, см слово „сикомор". 
Кленгольць, ця, буквально клен’ь- 

лісь, или же клепки. Пранимался 
(для продажи на визовт» изть У кра¬ 
яни заграницу) ліс і: ванчост», фаш- 
гольць, кленгольцть не меніе 100 
и попелі» (поташі.) не меніе 1 лашта. 
Верзиловд», Очерки торговли Южной 
Руси, Черниговт», 1898, 78. 

Кленйти, давить, СТОЯТЬ КЛИНОМ!». 
У грудях кленить, голову палить. А. 
Тес-іенко, З книги життя, Київ, 
1912, 22. 

і. іеибвий листок, родь узора на 
пасхальний писанні. Скаржинская, 
Описаній народи, писанок!», 1899, 
І, 126. 

Кленув&тка, ки, втягиваніе яичка 
В!» пах!» у мужчини. ПІо тут таке? 
(питав лікар)—Та тут клену ватка, — 
хлопець скли*уватів, господин дохтурь. 
С. Березовая Лука, Полт. г., Мир- 
гор. у. См. слово „скленчатіти". 

Клбнчити, терміні», извістннй 
МОЛОДИМ!» лирникам!», которне вхо¬ 
ди в!» хату какого нибудь хазяина, 
становились на коліті и „клепчи- 

ли“, т. «. піли нісню про Сина 
Божьяго, Марію п Духа Святого, 
внпрашивая себі тімт» милостиню. 
Кіевская Старина, 1889, сентябрь, 
655, 657. 

Клеп, нлеп, междом. для ьнраже- 
нія удара во что либо. Ходить по 
хаті та в тарілки клеп, клеп. Тру¬ 
ди 0-ва изслід'-в.телей Волики, 
Житомирі», 1911, V, 73 

Клепйн, кй, клеветнвкг. С. Чер- 
нишево, Б катер, у. 

Клепалка. ки, болтуні», пустомеля. 
А що, добр'і клепалка? Бачили та¬ 
кою? Він у нас такий, що увесь день 
радий бляїуз^ати. Д. Бодаковка, 
Полт. г., Мирг. у. 

Клеп&цькай, относящійея к% 
і „клепачу". См. сіово „клепач". 

Клеп&ч, чй. 1) Клепачі». А то кле- 
I пачи службу служать кленацкую, 

дякло даюті», сіно косять, на вой- 
| ну сь державцею ходять, а служ- 
| би тяглое не служаті». Любацскій, 
і Областное діленіе Литоьсьо-русск. 
| государства, Москва, 1893, * 319. 
' 2) Клеветникі», человік'ь, говорящій 
і вздорі». Д. Бодаковка, Яолтав. г., 
Мирг. у. 

Нлепйчкі, ки, колотушка. Сторож, 
І що ні разу ще не калатав своєю мв- 
I лодійною деревинною ьлепачкою, ека- 
' зав ему „добривечірОснова, Одесса, 
1 1915, II, 98. 

Клепйсио, илепйшко, ка, ток-ь в* 
і стодолі. С. Дилевг, Ломжин. г., 
і Острол. у., д. Лапи по Варшав.- 
|„ Петр ж. д., ІІшилбгь, с. Благодат- 
I ное, Варшав. у. 

Клбпни, пон, оеобнй виді екла- 
! док!» на „крамних юпках", которня 
| представляють еобой или посте- 
I пенно расходящіяся внизу „вуси", 
| или же плоскія складки, довольнв 
• широкія сверху ві талій и раеши- 

ряющіяся еще боліє но нижнему 
краю одеждц. Украпнскій народі». 
ПІД, 1916, II, 665. Обори на верх¬ 
ній женской, дітей одежді— 
..літнячці", або „керсетці". Кй-реч. 

і Сі’Гф, 1002, ОКТ., 82; 1903, дек., 527. 
23' 
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Нлепотон, ни, много разь одно и 
тоже толкугощій; встрічается вь 
виді зіштета кь собственному име- 
ни Антонь; Аптон-клепотоп. Харьк. 
губ., Куп. у. 

Клеачйна, ни, одна клепка. М. 
Мвзяковк», Подольск. г. 

Клесув&ти, наводять лсскь вос- | 
комь по подошвамь, каблуками и ! 
концамь с іпогь оеобой палков, или ! 
„клесачкою14 (сапожническій тер¬ 
нинь) Сл. Мартовая, Харьк. губ, 
Волч. у., М. Лободовскій. 

Клец, цу, або кобйла, ли, одній» 
и.ть кожег.ницкпхь лнетрументовь. 
Кустарне промшиленность вь Кі- 
евской Г., 1912, 187. 

Клйби, біз. большія, „неоковирні“ 
ноги. С. Юн.жовка, 'іарьк. г., Сум- 
ок«го ;іізда. 

Клииун, ні. і) Ночной сторожа. 
Волнн. губ., Любавскій, Областное 
ділере Литовско-русск, государ., 
1893, 17. 2) Глашатай, герольдь, 
зашватель. Скрізь коло кр мпиць 
стоять хлопці -кликипи і закликають 
покупців кожний до своєї крамниці. 
С. Попоька, Полт. губ., Пирят. у. 

Нлиматйчний, климати чесній. За¬ 
сів, 1911, Ля 16, стр. 243. 

Клймець, ця, клшітухь (голубь). 
Полт. г., Лубен, у. 

Нлймня, ні, риболовная снасть 
вь виді треугольнпка изь сітки 
п шелюговнхь палокь; ділаетея 
б^зь гвозпей, вяжетея. Батурияь, 
Ч'-рниг. г. 

Клигсон, на собств. пмя Клп.мь. 
Зварницкій, йсточники нсторіи за¬ 
пор. ко-вь, Владимірь, 1904, II, 1591. 

Клин, Н&, НЛИНОЧОН, на, країна зем¬ 
лі, учаеток. Та встань, батьку, з 
тою світу, тебе люде кличуть та й 
підемо до цариці прохати станиці, 
” не вступе царства—землі, преж- 
нсіо ь.тш.чка. Зварницкій, Мало- 
росеійекіл іпродння пісни, 1906, 
614. Д де ж саме тв'й клин?—Мін \ 
,іП'і, а :,<)>(, (і% за лісом. Кубань. 

Клинйтий, подобннй клину. У нею 
{кацапа) бородо, довга, клчната. Харь- 
ковскій Сборникь, 1898, УІІІ, 339. 

Клинкй в клинцях, родь узора 
на пасхальної писанні. Скаржин- 
ская, Описаніе народи, писанокь, 
1899, І, 107, 145, 148. 

Клинки з сокирнами, род-ь узора 
на паех&льн. ішеанкі. Та::ь-Ж‘\ 145. 

Кликовйй, отиосящійся кь „кла¬ 
ну". Нічого г.смае гіршою, як клинове 
хазяйство, а позо у нас на Кубані од 
дідів ведептя. 

Клйнтух, ха, клинтухь (порода 
голубя). Полт. г., Кеменч. у. 

Клинці, ців, рисунокь на полот¬ 
няної внбойкі, идущей на штани. 
М. Петриковка, Екат. г., ііовом. у. 

Клинцюватий, клпкообразпни, не¬ 
складний. Нін, той чоловік, якийся 
клинцюватий, неначе із клинців сту- 
ляний. С. Хандаліевка, Екат. губ., 
Павл. у. 

Клинчаста, тоі, родь узора на 
насхальной писанні. Скаржинская, 
Описаніе иародннхь писанокь 1899, 
II, 123. 

Клинчастий, клинообразннй. Клин¬ 
часті вівці, окцн, иміющія клвно- 
образннй, толстнй хвость, крнмки. 
Сл. Мере ой, Харьк. у., М. Лобо¬ 
довскій. 

Клинчики, вів, родь узора на 
насхальной писанні. Скаржинская, 
Описаніе народних'!, писанокь, 1899, 
I, 129. 

Клинчики йак£ньні, родь узора 
на пасхальної! писанні. Тамь же, 
130. 

Клипбць, ця, рнба. Клинець риба 
підходе під синець тільки таки то одно, 
а клипець друге. С. Фаліевка на р. 
Дніпрі, Херс. у. 

Клйпні нів, лацкани, вирізан- 
іше дугой на свиті по вирізу шея. 
Украинскій народь, Петр /град, 1916 
II, 564. 

Нлишмйй, ал, косолапнй. Харьк. 
г., Куп. у., Вінографьчесьое Обо- 
зріпіе, 1807. XXX П, 7Н. 
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Клівітура, ри, клавіатура вг му* 
зикальном'ь инетрумені лирі. С. 
Чаплинка, Екатер. г., Новом. у. 
оті» сліпого лирника Йвана Харл. 
Мережки. 

Клитйна, ни, кліточка тіла. „Се¬ 
ло", 1930 № ЗО, стр. 14. 

Клитйний, кліточннй, «ліпштй 
СІК, кліточннй сокт». Дубияк-ь, 
Російско-український Словничок, 
Кобеляки, 1917, 16. 

Нлітна, ви 1) Связь хатн „вінців, 
сох, кроков і лат", но иока до окон- 
чательной отділки, безт» стіні», т. е. 
без „кілля, хворосту і глини". С. Обо¬ 
лонь, Полт. г., Хорол. у., Згногра- 
фическій Сборникт», СПБ, 1853 І, 
338. 2) Риболовний снаряді», упо- 
требляемнй на Кубами; Кубанскій 
Сборникт», Екат-р-ь, 1904, XI, 9, 18, 

Кліть ті, желізная клітка, вт» 
которой спускають вт> шахту и 
поднпмаютчь изт> шахтн людей и ва¬ 
гончики сь углемг, глеем'ь, стой- 
ками и проч. Черкасепко, На шахті, 
Київ, 41. 

Клішня ні, совокупленіе (о соба¬ 
ках!»). Собаки клішню водять. С. 
Солнцевка, Харьк. у., д. Богодар’ь 
Екатер. г., Алекс. у., д. Бодаковка, 
Полт. г. Мирг- у. Вт> Словарі Грин- 
ченка „скліщуватися совокуплять- 
ся (о собакахт»), III, 137. 

./ Кліщйха, хи, самка коростяного 
клеща. Корольов, Ветеринарні по¬ 
ради. СПБ., 1910, III, 23. 

Клобук, кй, коліізкт», которнй В!» 
древнєє время на гогі Руси носили 
простне люди, світскіе. Аристовт», 
Промншяеииость древней Руси, 
СПБ, 1866, 143. 

Клокати, клекотать. Курка ходе 
по двору та клокоо: кло! кло! Ото 
їй так душно. Д. Богодарт», Екатер. 
г., Алекс. у. 

Клоннути, подать звугь язиком т» 
„КЛ0“ Вона клокнула язиком і лу 
ново притупила око. ВйоИ'П.Чонко, 
Сповідання, Київ, ! у і о 42. 

| Клонунка, ни, тоже, что п клону ши", 
т. е. дощечка в!» виді ложки для 
удара нею по воді и для получе- 
нія звука, подобнаго кваканью ля- 
гушки, на что обнчно риболови 
прпманнвают!» сома. С. Поповка, 
Тавр, г., Мелит у. Есть и річка 
Клокункя, против!» о. Рнбачьяго вг 
р. Дніпрі. Зварняцкій, Вольности 
ззпорож. коза??., 1898, 186. 

Нлопйтн, виводить, истреблять. 
Обмотаю валом (пекло) тай буду 
■клонить вас там (чортів), а то не 
було вас, а це расплоднлнся, Трудн 
общества изслйдователей Во-лнни, 
1914, XII, 85. 

Нлопіткйй, хлопотіивкй, забот- 
лиьнй Грицько у мене клопіткий 
чоловік. Сл. Мартовая, Харьк. г.. 
Вол у. М. Лободовскій. 

Клопотнйця, ці, хлопотунья. С. 
Радншевка, Волнн. г. Засл. у. 

Клопотько, нар., хлопотливо. На 
возі, за чоловіком, похнюпилась закр¬ 
іп ■ на жінка і клопотько прикриває 
рядном ще третю люльку. Рідний 
Край, 1911, № 25, 4. 

Клочка, ни, клочки дати, оттас 
кать, побить такт», чтобн ст» голови 
лєтііли клочки волось. Гляди, щоб 
я тобі клочки не дав! Ти у мене до- 

| бале,каєшся. С. Солнцевка, Харьк. у. 

| Клочбк, ні, лопасть ві» казац- 
! комт» сідлі. Положив па сю (коня) 
| сідло, чогтірі пістолі: з того боку 
5 клочка і з того по два вложив. .Кіев- 
| ская Старина, 1904 апріль, 156. 

! КлуббчатиСЯ, клубиться. Коли 
; придивитись добре навіть до пилу, як 
, він клубочгітця м.чгко на сопці, то и 

в нему помітиш багато зичлпвости. 
. Коцюбинській, Дебют, СПБ—Львів, 
• 1911, 34, 190. Хвилі бурчать, бьюгпся 

об скелі, бризки клубочутця по-пш' 
водою. Кримський Повісти и ескізи, 
Колоуін і Львів, і895, 113. 

Клубун н41) Край кафлп, гончар, 
тоочинт». 3-і?ііикіп, Гончарний Про¬ 
мисел!» ВЬ ПоЛТлВСК. Г. 1804, їо. 
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2) Шапка нліі покришка надь де- ; 
ревянншш воротами. С. Бахмачі., 
Черниг. г. | 

Клумйк, ва, котомка, полмішка, і 
сумка. Кілька дівчат поспішали з ! 
ееоіми клумаками до ві за, повного ! 
уся ким дрантям. Оеадчій, Награні XX 
століття, Каів, 1012, II, 5. Ну, то 
як зустріли дяка, то вони (вори) по¬ 
лякалися, покинули тії клумаки. Він 
{дяк) поклав бабу і дивитця що там 
у клумаках тих. Малинка, Сборникі 
матеріалові, Чернигові, 1902, 333. 

Клуня, ні, і П частини, гумно. 
Крнша безь потолка поддержи- 
ваетея двумя етойкамя, сохами, 
нажнів конци которигь врити ві 
землю, а верхиіе устроенн, ві ви¬ 
ді вали, подднрживаюті переклад, 
СОСТаВЛЯЮЩІЙ гребень криши. Со¬ 
хи ври.н ві землю какь разі ві 
томі місті, і лі той (втюк“) гра- 
ничкгь сь застороннами. Оіі пере¬ 
клала вниаі опускаю і ся жерди, об ра- 
вующія кришу клуаи, которня на¬ 
зиваюче* „ключками". Верхняя часть 
стіни, на которую упираются клю¬ 
ча, називаєте* очіпа. Наді воро¬ 
там* клуне ділаетоя маленькая 
крнша, чтобн защатить ворота 
оті дождя и снігу, ннзнваемая 
дашок. Д. Мал. Дубровица, ІІи- 
щатской волости, Холм. г. Біл. у. 

Клупці. ці в або снайдези, зів. 
кузнечний инструмечті для на¬ 
різки бинтові, винторізн* Кустар¬ 
ная пр.мнштеніїость Кіевской г. 
1912, г. 

Кюк, кй, ключг, вклюк збитися, за¬ 
кипіть ключомі. От вода в клюки 
збилась, кипить, кипить, аж перевер- 
тастця. Грибпнюк, Татові казочки, 
СГІБ., 1908 18. 

Клюк, на, игра ві „клюка" Для | 
игрн ві „клюка* беручі „клюк", ; 
т. е. круглий, деревинний, легкій, 1 
етойкій обрубокі дерева; обчерчи- ; 
ваюті небольшой, о коло полуарши- 
на впоперекі, „городок" (кругі), ; 
ві каковомі ставяті „клюка", а і 
игь иего етупгісн на 7--1 о конають 

„дучву" (ямку) яли „масло". Кому 
внпадаеті по очереди „пасти клго- 
ка“, тогь становится сі боку, око- 
ло дучки, береті короткую, но 
очень „замашную ковіньку" (пал¬ 
ку сі загнутнмі концомі) и Оро- 
саеті ковіньку такі, чт* бі вибить 
нею клюка И8і городка. Тоті, кто 
попадеті и вибьеті клюка, бі¬ 
жить Сі своєю ковінькою и поспі- 
шаеті обратно до дучки, а тоті, 
которий носиті клюка, сі езоей 
сторони бистро біжиті за клю- 
комі и старается какі можно ско- 
ріе прибіжать до дучки, і юті 
изі нихі, которий поставить 
Ві дучку ковіньку ПОСЛІДНИМІ, 
остается „пасти". Вели случитея, 
что на кто не собьеть сі міста 
клюка. тогда досмотрщикі береті 
кіюка ві руки и цілить нимі ві 
чью—нибудь ковіньку, и тогда тоті, 
в чью ковіньку попадаеть досмотр¬ 
щикі станівится „пасти". Часто 
клюка ставяті на широкой подстав- 
кі, какую ебить сі міста ковінь¬ 
кою нельзя. Ударі ві подставку 
не считается, хотя би послі него 
у палі клюк сі подетавки. Зтоть 
ударі назнвается „квасомі", а кто 
„сквасне", тоті теряегь отчу оче- 
редь уДара. Черниг., Полтавок, г. 

Клюцати, рубить. Я клклала, 
клюцала, ніяк не могла розколоти 
тіеі дровиняки. С. Любимовка Ека- 
терин. г., Новом. у. 

Ключ, чй, должность и відом¬ 
ство ключника. См. Слово „чаш- 
ничество". 

Ключ-зілля. лля, тоясе, что папо- 
ротникь. Харьк. Сборникь, 1890, 
IV, 37. 

Ключ-трава, ви, Тамі же, 1895, 
IX, 262, 263. 

Ключина, ни, такі назнваютея 
у приазовекихі украинцевь стро¬ 
пила али „крокви", которня они 
употребляють при сооруженіи сво- 
ИХі ЗЄМЛЯНОКІ. Миллерь, Очеркь 
крестьянокихі построекь Ві При- 
азовьі, Ростові на Д., 1912, 7. 
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Ключйти, заключать. Захожу я в ! 
суд, дивлюсь, а вони сидять, „условіе" ; 
ключать. X. Онацькій, Полтавок, г., ! 
Мирг. у. 

Ключі, чбй, жерди, образующія і 
боковое основаніе криши вь гумні; | 
ОНІ СТОЯТЬ Н8КЛОНРННО, опираясь | 

нвжнимь концомь на стіни гумна, | 
а верхнимь на „кладь". (См. слово і 
„кладь"). С. Туровь, Минской г.,. ! 
Мознрск. у. ! 

Ключка, ки, старая согнутая 
баба. С. Солнцевка, Харьк. у. См. 
также слово „стрембулька". 

Ключнвк, ка, клгочникь. Вьглав- 
ннхь госіюдарствахь Литви и Руси 
XV, XVI в в., Онвшихь нікогда 
містоприбнваніемь уаільннхькня- 
зей, продолжали существовать по¬ 
греба или „подкліїн", вгь которие 
поступала и вь которнхь храни- 
лясь мед-вая дань сь волостей. 
Такіе погреба находились вь зиві- 
днвяніи „ключников", а самая 
должность и відомство ихь нази¬ 
вались „ключом". Помощникь ключ¬ 
ника именовался „підключив". Лю- 
бавскій, Областное діленіеи міст- 
Литов.-рус-го государства, 1893, 
844; его же Литовско-русскій сеймь, 
1901, прилож., 55. 

Ключництво, ва, должносіь ключ¬ 
ника. Тамь же, 72. 

Ключув&ння, ння, внминанье 
овчинниками кожи посредствомь 
„ключа", т. е. деревяннаго или 
желізнаго струга. Кустарнне про¬ 
мисли Подольской г., Кіевь, 1916, 
373. 

Клямра, ри, металлическая бляха 
на поясі. Владим.-Волнн. у. 

Кляп, па, репіз. С. Солнцевка, 
Харьк. у., д. Богодарь, Екаті-р. г„ 
д. Бодакозка, Полт. г., Миргор. у. 

Кляпбць, ці, клітка для ловли 
птиць Аристовь, Промишленность 
древчеа Руси, Спб., 1866, 7. 

Кляровний, світлий. Радивилов- 
свій, Вінець Краєтесь, 1688, 206, 

Нлзстися, клясться. Кллнетця і 
дітьми, і оюінкою і собою, що від¬ 
дасть гроши. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волчан. у, вь Словарі Гринченка 
слово „клясти" єсть, но слова 
„клястися" іііть, II, 256. 

Кдатований, клятий, проктятий. 
На лишенько моє народилося на світ 
це клятоване дівчиниско! Кримський, 
Повістки і ескізи, Коломия і Львів, 
1895, 1. 

Клятущий, заклятий, злой, бі- 
шенннй. Там така клятуща (теща), 
що аж земля під нею юрить! С. Шуль¬ 
ги вка, Екатер. г., Новом. у. 

Кліцики, ків, леченье изь тіста, 
которнмь у кращають верхь пасокь. 
Мирополье, Курск. г., Сутжан. у, 
с ІОнаковка, Харьк. г., Сумск. у. 

Рляцнути, кляцнуть. Кляциула 
плямка від дверей, рипнули двері і 
затихло. Винниченко, Твори Москва, 
1915, IX, 83. 

Клтшник, ка, то'тге, что „кляч“, 
кажднй изь двухь „паколов" на 
концахь невода; изь нихь одинь 
назнваетея „стоячий", або „берего¬ 
вий" кляшнвк, два аршпна длинн, 
которий идеть по берегу ріки; 
а другой „кляшник" загонний, або 
великий, длинн С/г сажени, которнй 
идеть по самой рікі. С. Фзліевка, 
Херсон, у. 

Кміта. ти, наблюдатель. Е при- 
звищо: Кміта, е Київі е Кмітів яр. 
Слово „Кміта" е в „Слові о полку 
Игоревім„А мої курячи свідоми 
кмети", цеб то вони були свідомі 
в шляхах на диких степах. І Нечуй- 
Левіцький, Грамматика українськ. 
язика, 1914, І, 38. 

Кмітно, нар., скучно, томительно, 
печально. Кмітно було б старому 
(батькові, як би віддав дочку па сто- 
рону)... Яким не знав, чи т‘сно, чи 
душно 'ему. Ему просто кмї"но. 
Романович, Карпатські етюди, Ос¬ 
нова, Одеееа, те, П, 75, 8з 



Княгозйірая- и*об*лка Зве 

КНИГОої(і|іиіі^ Г.І, І і іц** 
нпй Край', 1906, Л« 5, 4; Загіряя 
Страшний ворог, Київ, 1907, 37, 
Чккаленко, Розмова про сільське 
хазяйство, Спб, 1910, І, 38. 

Книголюб, ба. книголюб. Він у 
■нае великий книголюб: нічого ему н 
■не треба, як книжку прин.сти: „ви 
мамо, у ярмарок"?—„А тож"! „Ку¬ 
піть там книжечку"/ Сл. Старо- 
Салтові, Харьк. г., Волчан. у. 

Книгохрбнка, ки, библіотека. За¬ 
писано на Волинд С. В. Вагано- 
вим. 

Ккигуея, сі, уменьш. оть слова 
„книга”. Узяв отаку мапесеньху кнгі- 
гусю і давай по ній вичитувати. 
Батуршгь, Чсфниг. г. 

Кнйдлі, лів, роді кушанья ві виді 
шарпк'В'ь дві налертаго снрого 
картофрля и пшеничной муки, 
начяненнихі одною сливою, сварен 
нихі ві кипяткі и политнхі коро- 
пьимі или постішмі масломі. 
Клиновещ.ка, Страви і налитки на 
Україні, Київ Львів, 69. 

Книжна, ни, третій желудокі у 
рогатаго скота. „Село" 1910, № 18, 
стр. 7. 

Кнйпоть, тя, неотеса, бранное 
СЛОВО. Чортів кшгпоть, тудиж таки 
до панів тегиетця/ С. Кулебивка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Кннш, шб, 1) Круглий, ржаной 
хлібі, сі „душею* по средпні, 
вндчвленною „шклянкою"; нечется 
только на Рождество. Філологічний 
Збірник памяти К. Михальчука, 
Київ, 1915,146. 2) Одині> изі> сортові, 
яблокі, Чикатенко, Розмова про 
сельске хазяйство, Спб 1903, V, 72. 

Ннишохбп, па, взяточникі, хабар¬ 
ник!, прилагается больше кі> духов¬ 
ному сословію. С. ПокровскоеЕкат. у. 

Книшувбтий. похожій на „книш". 
Есть баклажани кру>лі, а еєть кнгі- 
шуваті, такі, що края їх згорнуті 
о-Ьшзу вверх, як вони згортаютця у 
книшах. С. Хандаліевка, Екатер. г., 
Паві. у. 

і.нюхало, л , „иіііол , 
М. Котовка, Екатер. г., Новом. у. 

Кнюхбдло, ла, вялнй, неповорот- 
ливнй человікі. С. Гуляйполе, 
Екатер. г., Верхи, у. 

Князек, ні. або вожбк, кб, разно- 
видность рнбн леща. Сл. слово 
„вожак”. 
Князенко, на, сині, князя. Приїздило 

багато королевичів, князенків та вель¬ 
можних сипів пробувати щастя. 
Молода Україна, 1912, № 1, 19. 

Князь, зя, нечистая сила, діяволі, 
чорті С. Бараши, Волнн. г., 
Житом, у. 

Нобин, на, человікі низкаго роста. 
Яетребові, Малорусскія прозвища 
ві Херсонской г., Одесса, 1893,10. 

Кобила, ли, 1) Роді забави, 
устрапваемой на святки, намаслени- 
цу ві различнихі містахі 
Украйни. С. Солнцевка, Харьк. у., 
Кубанская область. Взагалі воджегтя 
кобили дуже розповсюджено по Чорно¬ 
морці М. Крамаренко (М. Днкарев), 
Різдвяні святки на Чорноморії, 
1895, 9. 2) Астраханская селедка. 
Купили дві кобили, по пьягпаку за 
штуку, та два хліба, сидять коло 
вск?ала і мережуть. С. Микуличи, 
Кіевс. у., тоже Полт. и Харьк. г. 
3) Високій, нескладний и апатичний 
человікі, бранное слово. Сл. Цвир- 
куньї, Харьк. у., Покровское, Екат.г., 
Алекс. у. 

Кобилиця, ці. 1) Зшафоті, также 
і доска, на коей сікли кнутомі 
і преступника. Ой бачу ж я гиибепицю, 
! щей малевапу кобилицю. Новицкій, 
) Малорусскія пісни, Харькові, 

1894, ЗО. 2) Тоже, что „гойдалка*, 
і роді дітской игрушки. Кіевская 

Старина, 1904, іюль-августь, 80. 

Кобйлна, ки. і) Грудная кость у 
! итицн. Харьк. г.. Куп у. Зтногра- 

фическос обозрініе, 1899, ХЬ-ХЬІ, 
289, тоже 0. Солнцевка, Харьк. у. 
2) Шейпая кость ві скелеті чело- 
віка, „ошибк" (атланті), на кото- 
ромі „хптаетця голова”, Кіевская 
Оіаринн, 190'і, ф“вра. л>, 192. 



з) Деревинная випуклая дужка вг 
сгделкі, на которую надівается 
черезсідельникг. С. Соляцевка, 
Харьк. у. 4) Кусокг гончариоп 
глини, очищениой и скатанной, 
продолговатой форми. Украинскій 
народг, Петрогрг, 1916, II, 481. 
5) Уиіуа. А у неї ще кобилка грає. 
С. Красний Кутть, Екат. г., Верхи, у. 

Кобйлка корінні, еоставішя части 
„венгперної ставки". См. ато слово. 

Нобйльник, на, кошохг, ходившій 
за матками и жеребятями при 
господарскомг дворі. Любавскій, 
Областное діленіе Литовско-русск. 
государства, 1893, 327. 

Кобильнйці, нйць, вь Словарі 
Гринченка „кобилиця" (259), пе¬ 
рила; ви д. Бодаковкі, Полг. г., 
„кобильниці" перила, а также 
деревяннне козли, изь иеструган- 
ігахг досокг, подставляемне подг 
столг вреуенно для помвнальнаго 
стола, уставляемаго ереди двора 
для поминальникові. 

Кобилькиця, ці, Липовая доска 
для витягиванія па ней кожв; 
полукруглий кусокг ''ревна, на 
котором'ь разбиваюті) кожу; кожев- 
ницкій термині>.Кустарнне промис¬ 
ли Подольской г., Кіевг, 1916, 461. 

Рябилтка, ки. 1) Большого роста 
кобила, 2) Большая, великорослая 
женщяна. Бач, чортова кобиляка 
вибрикує. Ото хоче до хлопців. С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Кббіл, лі, кривой, одноглазніь 
Харьк. г.. Куп. у., Втнографпческое 
Обозрініе, 1898, XXXII, 78. 

Кобіта, ти, женщина ві> літахг. 
Філолоґіч. Збірник памяти К. Ми- 
хальчука. Київ, 1915, 145. 

Кббка, ки, кожа ст> вола, свернутая 
ві> виді бурдпга или коясанаго 
мішка, которою тянуть воду нзг 
колодцеві). Так кобкою воду тягають 
(татари), воли напувають. Кіовская 
Старина, 1904, ноябрь, 247. 

Кббочна, ни,какая--то принадлеж- 
ность ві> „бжільництві". Болт. г.. 
Лох. у., записано Вл. Дорошенкомг. 

Кобри, рів, СМ. СЛОВО „К08ЛИ*. 

Кобура, ри, каию’.аон'Ь кі> свиткі. 
Ще коли гпам той -<>Щ, а вія уже па 
себе кобуру натяв. Д. Бодаковка. 
Полг. г., Мире. у. 

Кобилка, ки, плоская, небольшая 
1 корзинка. Кустарнне промисли 
Подольской г., Кіевг, 1916, 622. 

Ковідло, ла, см. слово „молоточок". 

! Ковалі, лів, родг дітской игрушкн, 

І Кіевская Старина, 1904, ітоль— 
; августг, 62. 

; Коваль, п’ч, родг игри и и забави 
! вг Галиціи и Угорщині „на посід- 
і ясенні* у тіла покойнкка. Втікґрз- 
! фічний Збірник, Лівів, 191?, 228. 

Ковба, би, короткая, толстая. 
! неповоротливая женщина. Хто 
; пішов?—Та це та ковба посунулась. 
і С. Юиаковка. Харьк. г., Сум. у. 

Ковбанй, ків, тож*, что „хнпгур- 
: ря", побори духовенства. О, уже 
І пішли паши попи зОірата по селу 
і ковбанй! С. Цово-Никелдев:іа, Ека- 

терии. г., Ловом, у. 

і Ковбасамьксіло, ла, колбаеа, мясо 
’ и са г!0. Дядьку, а дасте сала, коли 
1 скажу я: ковбаса, мьясо і сало укупі? 
. —єн ’.океш. пго вже дам.—Ковбаса 
; мьясало!—Ну, бери вже. Календарь 
І „Час*, липень, 29 дня. 

Ковбашаа, «бубашиа, ви, пс-чурка. 
Філі.лоґіч. ЗіоіГ:і; намиті: К. Ми- 
хельчука, Київ, 1915, 145. 

Ковбебана, нн, ямка вь озері, 
ріка или плесі. Екатер, г. 

Новбешна, ки, голева. Я а ухопив 
дій ломаку та як торох-с сю по 
коабеищі, то вона ему так і луснула, 
неначе кавун! С. Березоточа, Гіолт. г., 
Лубен, у. На твою ковбсчікі/ нн 
шапка не налізе. Батуринг. Берн. 

Ковбик, на, овиной ж • г/докь, 
і або бельбух, ха, тчгсе, чго „кендюх", 

иачшіенішй мяс'.'гь, еа гонні. ь. 



362 Ковбик—Куворотяичий 

0. Варваровка, Херсон, г., Алек. у. 
крамаренко (М. ДикарезтЯ, Різдвяні 
святки на Чорноморіі, 1895, 5. 

Кованкя, ви. кованная пушка, 
скріпленная вохру гь желізішми 
обручами для того, чтобн не рас- 
трескиралвсь оть внстрітог/ь, У їх 
(запорожців) були гармати усякі: і ту¬ 
рецькі, і лядські, вилиті; були і св <ї 
кований, викувані в Січі і обведені 
навкруги залізними, теж кованими, 
обручами. С. Капуливка, Екатер. у. 
Такія гармата (пушки) иміются 
вт> музей имени Поля, вт> Екате- 
ринославі. 

Ковань, ні, все, что куется, ме- 
галл'Ь. І і ковані то воно усе міцніше 
і довювічпіще, ніж із деі евини.— Що ОІС 
це воно за ковань?—Залізо, мідь, чи 
:том срібло, або золото,—усе, що 
кітчі,я. С. Липцьі, Хирьк. у% 

Новбешка. ви, голова. Ковбегика 
добренна у нею (хлопця), десь і кар¬ 
туза не приберемо на ню у цілому 
ярмарку. М. Котовка, Екатерин. г., 
Новом. у. 

}Човелек. льна, тоже, что „кава¬ 
лок . См. слово „кавалок". 

Коверді, дй. віроятно, тоже, что 
новерзй, т.е. вздорт>,чепуха. Х.Дем- 
ченківь, Полтав. г.. Зіньков. у. 

Ковеозні, нів, козяи, интриги. 
Це все куюварчині коверзні, що пані 
дівчину прогнала. Кіев. г.,,0. Пчілка. 

Коверзуха, хи, привередніща, 
Мова і Л ямайський), ЛЯ В, 1907. 
XXXVIII, 74. 

Ковернін, ий, некрасивий, тоже, 
ЧТО „нечупарний'1. Ну, й коверняк же 
з тебе! С. Юиаковка, Хар. г., Сум. у. 

Козжйжа, ЖИ, (?) Реготалась наша 
ковжнзюа .. Чи справді пророчиш диво¬ 
вижу? Оце ж невида ське .тхо па 
ковжижу. Бублей, Вхидчшш, 1870, 
210, 355. 

Ковзані, нів, кольки. Купив собі 
ковзані та ото що-дня і біг ге на 

.ковзанку,-- тілікп ему й роботи. Нй- 
коіг1 іь, Екагерин. у. 

Ковзання, ння, катанье по льду 
на рікі їїли по снігу ст> горн 
вниз-ь. 0. Солнцевка, Харьк. у. 

Ковйка, ки, задеряска, остановка, 
■ ^препятствіе, „Ковйка" ч -ше всего 
; употребляетея ВТ) соедииеніисесло- 
; ВОМТ) „тпру—кобнкаи. Як дійде до 

цего місця (дяк у церкві на криласі), 
і так ему тут і тпру—ковйка. С. 
І Липцн, Хар. у. Вт> устахг дру- 
! ГйХТ) слншится не' „ковйка", а 
і ,,комикаи, „тпру—комика"; ВТ> ТЗ- 
| комг случаі правдоподобно ебяи- 
і зигь зго слово сь церковно-слввян- 
! скимі) словомТ) „кома": „анітітли, 
| а ні комгг“. 

і Ковилгати, ковилять, шататься, 
і наклоняться то вт> одну, то вт> лру- 
! гую сторону. Думка, як підстрелена 
і чайка, ковилгае на всп боки. Маяк, 
| 1913. А'» 19, 10 

Ковили?, ки, деревянная вставка 
вт> круглий конеці) В'-сла, за ко¬ 
тирую беретея обопми руками гре- 
бецт>, чтобн приводять вт. дійстаіе 

і весло во время плаванія лодкою 
| по воді Тамт> же, 
! Ковилюшяа, ки, извилпна. Пиляй 
і краще, а то будуть кави лютий на 

дереві. БатуринТ). Черниг. г. 
! Ковйря, кувйря, рі, безобразно 
І закутинная женщина. С. Попельнас- 
і тое, Екят. г., Верхи у., с. Солн- 
і цевка, Харьков. у. Сраваи слово 
: „невковирний". 
| Ковінькою держати руку, держать 

ладонь согнутою. Сд. Миртовая, 
Харьк. г., Волчан, у.. М.. Лободов- 

! скій. 
; Ковкйй, хорошій для кованья, 
| не ломкій. Це залізо ковке, а це 
І ламке. Д. Войсковое, Екатер. у. 
І Новий, мів, кушанье, толченнй 
І карюфель сі, толченнмь конопля- 

ННМТ> СІМЄНЄМТ), или толчеишгь 
макомт>. БатурпнТ), Черниг. г. 

Коворотничий, сгорожТ), стоящій 
у „коворота", т. е. у вороть, кото- 
рнми заппраютея внхоДііня улпци 

і изт> села для охраненія полей отт> 
домашнихт. жнвотіінхь, Тач-ь же. 



Ковпак—Кожевн я. 363 

Новпйн, ні, родь сьідобннхь 
грибові, Галиція, Материяли до і 
украінсько-руськоі етнолоґії, Л.. І 
1899, І, 107. | 

Ковп&коватий, похожій на кол- 
пакь. Михайло нахилив свою ковпа- 
новату голову. Молода Україна., • 
1911, № 5, 13. 

Ковпанйця, ці, полозь. Філолог1. 
Збірник памяти Михальчука, К. 
1915, 145. 

Кбвтки ків, подвіски. На головах і 
носили вони оздоблені золотом тіпни, ! 
на шиї намиста, в вухах та на вис- • 
ках коштовні серги—ковтни. Ростов- : 
цов, Давно мануле нашого півдня, і 
Петроград, 1966, 18. ; 

Ковтуноватий, колтунннй, сь при- ■ 
знаками колтуна на голові. Ви, \ 
свати ковтуноваті, беріть лопати, і 
гпа будете у ніч коровай саджати. ! 
С Волинки, Ч^рниг. г., Сосниц. у., І 
Трулн о-ва изел ід. Волани, 19І 4, | 
XII. 177; Вублей, Вки ічимн. 1870, ! 
146; Рідний Край. 1909, № 26, 4. і 
Лягай, кажуть вовки, ковтуноватому ! 
вовкові. Черниг. г., Борз. у., Черн. ! 
Губ. Від., 1860, № 21. І 

Ковтуни і, ння, клочья, лохин, кой- і 
КИ. Волосся на голові позби малося у і 
ковтунпя. Сл. Мартовая, Харьк. г., і 
Волч. у. і 

Ковтукястий, колтунннй, сь при- ; 
знаками колтуна на голові. Низько- | 
рослий, справжній недогризок жучби, | 
обшарпаний, якийсь ковт гіяппгій, сей | 
чоловік плакав і вив. Мапстренко, ; 
Шлях, Москва, 1917, УІІГ. 58. і 

Ковцурря, рря, лохин на голові, і 
А він (піп) несетця, а в п песет,ця, і 
тільки ковтурря на голові роздгта- і 
ютця на вітрі. С. Кулебивка, Ека- і 
терин. г., Новом. у. і 

Ковшове, ого, сборь ковшами, 
С возова» приежджихь торгового 
беруть зборщпки по копейкп, а 
ковшового в нас не биралось и не 
беретея. Трудн нолтавской ученой 1 
архивной МОМИССІИ. 1906, II, 56. 

Кбгут, та, то же, что кочетень, ня, 
одна изь составннх'ь чястей плуга, 
Карпати. Украинскій народі», ПГД. 
1915, II, 469. 

Кода, ди, опояска. Тіло мущин 
(умерлих) убирають у чисту, білу 
сорочку і портяниці, вперізують бан¬ 
дою (кодою), на голову надягають зімову 
гиагіку. Етнографічний Збірник, 
Львів, 1912, 363. 

Кодіїн, ні, толстоногь. Встрі- 
чаетея, как і» зпитеть кь собствен- 
ному имени. Андріян кодіян. Харьк, 
г., Куп. у. 

Ковдня, ні (?) Щоб тебе свята 
ковдня не минула, ппговорка. Сл. Ро- 
жична, В'>лнн. г., Засл. у. Теодо- 
ріівпчт». Иоюрико-сіатистячеевое 
описаніе церквей и прихоД'ВЬ 
Вольшской енархін, Почаеві», 1893, 
Ш, 613. 

Колола, ли, длинннгї канать, 
450 <ажень, прикріпленпнй кь 
крильячь невода; верхова кодола, 
пміющая 225 еаж., увішана проб¬ 
ками для того, чтобн она держалась 
на ііоверхіюсти ріки; нижня кодола, 
также иміющая 225 сане., увішана 
свинновнми привісками, чтобн она 
погружалась вь воду. С. Фаліевка, 
Херс. у. Сравии слово „кодоіа“ ві» 
Словарі Грннченка, II, 263. 

Кбець, йця, грудная клітка, 
Ада уеико. Мєдіцинськізй Словнпчок. 
Могилев, 1917, 19. 

Ксе-як, нар., кос-какь. Кое-як 
проживіть кілька літ, покинула ею 
(чоловіка), забрала обох своїх синів і 
знов вернулась в своє село. Григоренко. 
Наши люде на селі, Юрьев, 1898, 
121, 133 

Кожевнйк, ні, або скумпії, піі. 
Шшз соїігшз, растеї іе, гарно росте 
в степах; з кори дає дубильний сон; 
постачає жовту фарбу. Шаповал. 
Про ліс, Київ, 1909, 17. 

Кожбвня, ні, заводь, гді виді- 
ливаютеа кожп со снятихь живот- 
ннхь. Повсемістно на Укр?вні. 



Козолуп, КЧ -Кпзинячнй ЛК'УГИК, КН »<>4 

Кожолуп, па, Кожедерь. Писарь 
6*)ґ, кровопивець, хож.олуп проклятий. 
Проскурівна, Уляся, Київ, 1913, 107. 

Ножумн.іло, ла, піку лшкь, коже- 
м«ка. Батуршп., Черниг. г. 

Ноя ух. ха, колеги- шився ибііонсьхи 
і іючеркаськи. Зварішцкій, Псгочники 
для исторів зап-хг коз-і/ь, II, 1975. 

Кожух&рство, ва, шубиос ремесло. 
Украинскій народь, Потроградг, 
1916, II, 492. 

Кожухоаати, щепить дерево подг 
кору. Коли дичок дуже товстий, то 
■найкраще ею щепити ггд кору (кожу- 
хоеати). Чикаленко, Калепдарь, 
Просвіта, Київ, 1907, 126. Розмова 
про сельське хазяйство, СІІВ, У, 41. 

Кожух-пйні, собстьенішй, богатнй 
кожух'Ь. Я рву, я рву оргч-ечки, пе 
доюсь вовка не трішечки, а вовк за 
і "рою, а я за другою, той вовк в кожух* 
пані, а я в шарафані. Харьковскій 
Сборникт>, 1895. IX, 336. 

Кожушйння, ння, т.\ лупи, собира- 
тельно. В ніс ударив дух від тісноти 
й кожушйння (в хаті). Рідний Край, і 
1911, № 25, 7. | 

Кожушитися. вздувоться, нодни- | 
маться вверхто, оттоннриьаться. 
Сл. Мартовая, Харьк. г., Волч. у., 
М. Лободовскіи. 

Кожушник, на, шьющій кожухи. 
Сл. Лиацн, Харьк. у. 

Коз&,ЗЙ1) Дрюкздвома „розтоками", 
неначе голова і дві ноги г;ози для под’Ь- 
Ома воза во время смазкп оси и 
колесь дегтемТ). БатуринТ), Черпиг. 
г. 2) Родь лодки на Кубани. Укра- 
пнекій народг, Петрограді», 1916, 
II, 498. 

Коз&н, на, сл. слово „кінь". 

Козак, кб, см. слово „тунак". 
(’. ІСрупци, Волші. г., Остр. у. 

Козакувато, нар., казаковато, 
мотодцевато. Арканов, одбігаючи па¬ 
тами по брудній казармовій підлозі, 
козакувато-емгніно підійшов по попа. 
В.ОШіичснко, 1) .рогьіЬ, 1917, 51. 

Козарі, рів, родь сьідобннх'ь 
грибові», восточная Галиція, Мате* 
рияли до укр.-руськ. етнології, Л., 
1899, І, 107. 

Козирка, нй, дикій гусь, обнчно 
кісколько меііьше домашня го. 
С. Тягшша, Херс. у. 

Коз&цтво, в£, сл. слово „уходії". 
Козачок і, нзти, рсІРіпкі» козака. 

Часом ці пісні мале нікого коьаченяти 
і вались з диким весіллям, сміялись, 
гуляли по бурь яках. Г. Журба, 3 життя, 
Одесса, 1909, 0. 

Козйчитй, козак вать. Так отак- 
то ти хозачив, сват Сергій сказав 
Харьку Записки українського на- 
уковаго товариства, Київ, 1913, XII, 
127. 

Нозельці, ців, козлн. Візник сів 
на козелгці і мовчки запрошував 
мене (до фурмапки) „Село", 1909, 
№ 17, стр. Ю. 

Коздйритл, привязнваться, шпи¬ 
нять, корчать. Воює як зранку розі- 
злітця, то буде цілий день коздеритгі, 
і те погано і се не так. Кіевск. г., 
0. Пчілка. 

Козетка, ни, кушетка. Панна 
Ол’м ля, шо сиділа трохгі оддалеки, 
па козетці, опустивши замислений 
видочок, раптом з прикростію підвела 
ею. 0. Пчілка, Нова Рада, Київ, 
1908, 330. 

Козинлтко, ка, пісня, которую 
діти покуть во время игрь. Бігло, 
бігло козтіятко ледком, ледком, за 
ним, за ним цапок слідком, воно бігло 
топитися, за ним цапок дивитися, 
воно бігло в ополонку, ею цапок за 
головку: стіп, козо, не топися, ще гіа 
мене подивися/ С. Миропілля в Звя- 
гільщині, па Волині, Л. Косач, 
ДІТСКІЯ ИГрН, Кіевг, 1 с 03, 21, 22. 

Козйняча лозй, тоже что данійця, 
бредина, верболоз, ивика. иоина. 

| 8. Саргса, росте на всякім грунті, 
; дає багацько наростів і виприсків; 
і г.ору беруть на дубиння шкір. Шапо- 
! вал. Про ліс, Київ, 1909, 14. 
1 Ко,чинячий лйстяк, ка. смотші 

СТОВО „ЖНМОЛої ЧЬ". 
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Козирки, ків, оеобаю уетройства | 
сани. С. Солнцевка, Харьк. у., также | 
Гіодольск. г., Литви, у. АлексаН' | 
дровині», Куотарнне древоділмше | 
промисли в* Подольской г., 102. і 

Козирок, ка, соломенннй картузі» ! 
Гмина Гартицкая, Ковельск. у. ■ 

Козйрство, в а. і) Кознрство і 
(собират.). От де у кою козйрство/ 
Дивись', самі тузи та королі! С. Соліі- 

цеькн, Харьк о в. у. 2) Козйрство, 
сила, вліяпіе, богатетво. Бач, вели- \ 
частин як! Показує своє козйрство! 1 
Сл. Старо-Салтоя'ь, Хар. г., Волч у. 

Кбзирь, ря. козирем, на. приспо- ; 
собленіе в* санях* перед* ся- 
діньем* кучера для заіцмтн еідо- і 
кові» оті» снігу и грязіт. Алексан- і 
дровині», Кустаріше древодільпке 
промисли вт» Подольской і\, Кісві», ; 
191(5, 103. ; 

Кбзирь, ря, соплнкь. Висякатись і 
по козирю, і:і;смі*ркаться безі» плат- і 
ка, прямо на землю шш на полі,. 
А ну от так! По козирю! От так! 
{каже мати маленькій дитині). 
С. Солнцевка, Харьков. губ.; тоже 
м. Котовка, Екатер. г., Новом. у. 

Козиряти, хатерно ругаться. 
С. Веселое, Харьк. у., д. Каите- 
мпроіп..!, Харьк. г., З.міеь. у. 

Козирїчча, чча, козиря (собир.). 
А с ої Ось н ■' вийшов!—Ще 6 таки 
не вийти, як у тебе було соме кози¬ 
ря чча! С. Солнцевка, Харьк*. у. 

Козівництво, ва, козоводс во. 
Він тільки у що не (кидався: то 
розводив яких-то чудернацьких свиней, 
то виписував звідкілясь овень, то їз¬ 
див за якимись китайськими гусями, 
а це вже укинувсь у козівництво; 
каогсе, що коза куди користн’йше на 
молоко за корову, О. Очеретоватое, 
Екатер. г., Новом. у. 

Козла, ли, кроква. Мншинец*, 
Ломжин. г., Кольнек. у Украпи- 
сксе населеніе. 

Козлі доїти, мочиться (говоритея 
только о мужчинах*). Сл. Липцн, 
Харік. у., с Полі-, г., 

озплуп. 

Миргор. у., с. Веселое, Таврнч. г„ 
Мслит. у. 

Козли, зел, козблци, ців, кузьла, 
лрикозелек, кобри, крбаїні—все зто 
рааїшя казв.нія козел*, которне 
ставятсз по гребню соломенной 
крншн, чтоби вітер* не уноенл* 
соломи Минск., Гряди, и Могил, г.г. 

Козлини, вів, деревянния скобки, 
которнми бочари прпдержпвают* 
обручи на клепках*. С. Татарно- 
внчп, Вл’їнн. г., Овруч, у. 

Незлитбн, ну, козлиний ішлось. 
Хай хоч і випруть її (із музичної 
школи), бо все одно голосу нема, 
якийсь козлитон, тільки верещить. 
Рідний Крап, 1900, 44, Ь. 

Козлоборбдник, ка, растеиіе, Тга- 
^оро^оп таіог. Пачоскій, Ошісаніе 
растительности Херсонок, г., 1917, 
II, 39. 

Козловий, иі, завод*, гді внді- 
ливаетсл козловая кожа. ї. чого 
воно робиш а п оцей сапьяи?—.1 з чогої 
Із кози. Я бсічнв і ту козлевню, де 
він саме виробляєте,я. С. ЧеМСрСКОб, 
Чернвг. г, Коз. у. 

Козлсумсівовати, хитроумничать. 
Вона й сама не знп чого їй треба,— 
козлоумстиус та й більш нічого. 
С. Новий Кодакт», Екатер. у. 

Козлїтнив, ку, род* растенія. 
Попка, Черкоморсї.іс козаки. Спб, 
1858, 29 

Козлйчий нопйт, або сторчовий 
копит, козлиное елV. сторчевое ко¬ 
пито, особнй из*ян* у лошади. 
Корольов, Ветс шінарні порада, 
Спб, 1908, II, 32. 

Козодійницч. ці, доіг.ьщпца коз*. 
Куди їй доїти корив/ Її хіба за козо- 
д.йницю десь би взяли. Кіеьск. губ. 
0. Пчілка. 

Нозолуп, па, козодер*. бранної; 
слово, обднратель, грабнтель. Усі. 
вони, оті урядники та станові, козо- 

• лупи. Поки він не. уоядник, то чоло- 
! вік,я к чоловік, а настанови его урмдт- 
і ком, зараз же козолуп. Д. Богодар*. 

Ккаїер. г., Ал»'Кі-. у. 



366 Козорь, ря—Колать, ча 

Козорь, ря (?) Просо—не просо, 
це примо очерет! <ро гречку лін і 
козорь нема що й казати,—гарні, та й 
годі! Ві'ЛНШ'К. Г, Овруч, у, РІДНИЙ 
Край, 19.6, .У» 28, 12. 

Кбзуватий, схожій на козу. Воно 
таке, що і на вівцю неначе схоже, 
а більш на кту, козьвате. 
М. Китовка, Екатер. г.. Пором, у. 

Козулбаський, г.усолббський, кусул- 
ббсний, очевидно передала но изг 
слова „кизибашсній", т. е. перснд- 
скій. Запона нозулбескяя, єдвабная, 
полоснстая, зг квітами, безю (т. е. 
безью) блакитною подшвтая. Ве¬ 
лично, Літмшсь, Мевг, 1864, IV, 
121, 126, 131. Пошли крш:скія 
орди многія на кн.знлбаши, т. е. на 
персовг. Зварницкіи, Іісточн. для 
исторіи зап. коз., 1903, І, І85. 

Козулиха, хи, річка, покритая 
рпстешемт» „козуля", Зепііапа §ег- 
тпапіса. С. Кануливка, Екатер. у. 

Козуия/юбуня, ні. родг дітской 
ПІСКИ. Ііозупіо-любуню, пристані до 
мене, нічого не оудеш робити у мене: 
у мене водиця віконцем п ече, у мене 
горобчик хліба напече, у мене лисіші 
спечут паляниці, у мене ведмідь із- 
вариш обід. М. Ми роп Ілля в Звя- 
гельщпні на Волині, Л. К.сач, 
Дітскія кгри, Кіевг, 1903, 20. 

КОЗЮСЮІ НОЗЮСЮ, 30рутт> КОІ'Ь. 
X. ОницькИК Потг. г., Мнргор. у. 

Койлати, складнвать неводг кру¬ 
гами. Ото як витягнуть невід на 
берег річки {Дніпра) та витрусять 
рибу, тоді его койлають, щоб він не 
клався узроздрай, С. Фзліевка, Хер¬ 
сонок. у. 

Койці, ців, кучки, на которнхг 
садя їся вг пінчні домашнія пти- 
цн. Д. Бодаковка, Полт. г., Мирг. у. 

Коїтися, совокупляться, йміть 
сонтіе. Та ну вже не морочь міні, 
бабо, голову: ти, мабуть, вагітна 
(бергменна), через пів у тебе і оюивгт 
болить. (Д.'КТор’Ь до баби вг боль- 
НИЦІ).—Е, ні, гоеподин дохтурь! Не- 
. пив Хібії З КН 'Кім на гра\'Ц 

(во время храмового праздника) 
коїлися, а так, щоб у замітку, то 
цбю не було. С. Комаровка, Черн. г., 
Зорз-н. у. 

Кокетерія. рії. кокетство. Лепри' 
мітив я і сліду кокетеріг (у сусідки)» 
чі чогось подібного. РІДНИЙ Край» 
1909, У® 34, 7. 

Кокардоносець, ця, носящій ко¬ 
карду, чиновника. Тепер позаводили 
крамарі кожне горілку, і тих кокар- 
доно■ ців і не витягнеш звідтіль. Ос¬ 
нова, Одесса, 1915, II, 90. 

Кок новиреч, междометіе вг при* 
ложеніи кг кокающимг курамг. 
0. Капуливка, Екатер. у. 

Ноковеньни—кок, междометіе вт 
приложеніи кг кокающимг курамг. 

| Тамг же. 

Нокуль, ля, куколь, сорная трава 
вг хлібі. Цавнцг-городокг, Мине, 
г., Мознр. у. 

| Конусний, коксовий. Він завів у 
і себе конусні печи, щоб конус випалю- 
І вати. Загірня, Під землею, Спб., 
і 190, 565. 

Колби, и У, тоже, что гердан, 
шерстяная или хлончатобумажная 
повязка, вг виді широкой лентн, 
которую носять вь Галиціи дівуш- 
ки на голові или же на шеі, но 

і вг послі інемг случаі кг ней на- 
| вішиваютея разноцвітння бусн. 
і Иногда „коланом" украшаютг свои 
і ппяпк н парни. Колон—се бавовня- 
! ний баюрок. Етноґрафічний Збірник, 
; Львів, 1912, 348. 
І Нолатбння, ння, стукг. Радиви- 
1 ловскій, Вінецг Христовг, Кіевг, 
і 1688, 116. 

Колатбти, стучать. Колаталг не 
Ґднсь Дем( стенес-г философг вг 
двори єдиного человіка. Той, бу¬ 
дучи внутрг, послншалг колотанне. 
Тамже, 116. 

! Колбч, чб, обручг, которнмг 
і стягиваются такг назнваемня вг 
| возу „чашки" (см. слово „чашка"). ~ 
1 Г. Кяттовптина. Полин, г , Овруч, у. 
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Колбчик. на, теж облуи, ні, каб- І 
лучка, ки, еплетенное нзт> дерева { 
и.іи и сь сьромятной кожи, иногда 
ЗКЄЛІЗНОЄ. КО'П.ЦО, которнмт, „ярмо" 
прикропляєгся кт> дніилу. Кслачи- 
нами также назьіваютоя кольцз, > 
святая її ять гнуїцагося дерева, для 
свяяьіванія переир'-щиватощихея ' 
часте» вт> бортіО. П'» т. г.. Украин- і 
скій народі, Петрограді), 1916, II, 1 
469, 470. 

І 

Колбчниця, ці, калашница. Лгс- 
бйВСКіЙ, Об іастное дОлеьіе Литов- І 
ско-руоскаго гос-на, 1893, 819. ! 

Колдибахнути, звонко внпить- 
Були в юроді та так колдибахнули, : 
що й додому ке втрапили доїхати• і 
С. Хрестн, Полт. г., Золот. у. і 

Колер, або оглум; колер сонний, 
або тихий, оди ні изі віщові бо- ; 
лОзни у лошади, когда она, вслід- ; 
ствіе б'-лОзни мозга ділаетея не- \ 
чуветвительпой КО всему, ЧТО СТ) ; 
ней проділнваюті. Але буває й так, ! 
що хворий на оглум кінь стає, як ска¬ 
жений, так що до нею навіть '-є со¬ 
пе ото й доступитись. Корольов. Ве¬ 
теринарні поради, Спб, 19 8, IV, 43. 

Колеристо, нар., колоритно, кра- 
СОЧПО. Бамівець палю чи ■< огнем коїе- 
ркг„,() б.ііНІ’КІПЬ, і проміння е/о усім 
очи с.л п’пт. Комарон, Вінок Шевчен¬ 
кові, 0де са. 1912, 83. 

Коллбжанна, ки, коллега іжеи- 
щнна). Хоткевич, Гірські акварелі, 
Харьків, 1914, 67. 

Колеіна, ни, колея. Ой піду я до¬ 
рогою, а колесо колеїною. Трудн О-ВЯ 
изслідователей Волннп, 1911, V, 17. 

Ноленський, см. слово „сукно". 

Колйр, ру, цвіті, краска. Якою 
колер])?—Червоне чорнили плямка¬ 
ми. С. Пскровское, Екатер. у. 

Вохристий, красочнніт, цвітной. 
За широким, колеристим поясом за¬ 
стромлений був кинджал венеційського 
роблива. Тчміш Хмельниченко Ро- 
гов»і, Київ, 1913, 150. Тоже Ста- 
ріІПЬКИІТ, Поезії. КиїЧ 1908, 341. 

Колерний, цвітной. красочннй. 
Вже панночки холерні піб" квішоньї-и 
у саду. К. Білаловський, Осінні 
спигади. 

Нолеровнй, цвітной, красочннй. 
Шкода, що малюнок не колеровий— 
побачили б, що штаті темно—червоні, 
а свитка темна. „Село", 1909, ,N2 7, 
стр. 4 

Нолбса, лбс. 1 Дроги. С. Давнді- 
городокі, Минск. г., Мозьірск. у. 
2) Тс.тіга. Д Городяккі, Могил, у. 

Колесниця, ц’, расколки дер> на, 
тоже, что дранина. Батуряні, Пер¬ 
ші'озск. г. 
Колєстовйти, поносить, оскорблять. 

Побоев людем міщанекпмі он, Мо- 
лявка, не чинил і реґомектарское 
поважное особи и суду еиералсого 
не турбовалі и не кплестовал. Тру¬ 
дн Ч-рнпі овск. комш>та по уотрон- 
ству XIV археол. сіізда, 1908, 9. 

Колибень, ня, маятнпкт). Дубняк, 
Російсько-український Словничоь, 
Кобеляки, 1917, аО. 

Нгжібка, ки. Л Колнбель. Він ці¬ 
лими годинами не підходів в>0 „кольб- 
ки“ і ке міг надивитись на любу ди¬ 
тину-. О. Левчцькпй, В .линські 
оповідання, 1914, їй. 2) Колесиица. 
Слонарь киижной малорусской рі- 
чи XVII в., Кіеві, 1889, 35. 

Налигати, шататься, колеблться. 
І Ой вуй (чорноморець) іде, колигав келв 
і (коло) тихого Дунаю, стало море 
і прибувати, чорноморець потопати. 
'■ Д. Лядцьі, Минск. г.. Мознр. у. 

Колиска, ки, риболовная сіть 
і полушарной форми. Д. Мал. Дубро- 
| вида, Холм. г, Більск у. 

Колйх, межл. оть слова „колиха¬ 
тися", колеблться, качаться. Стою, 
а серги гголих, колих. ііроскурівна, 
Уляся, Київ, 1913, 7. 

Колихйльниця, ці, качальнвца. 
Як би мені т я Хвеклочка була, я б 
їі цілував, милував, а до г>ечі, кух-во¬ 
рочку нсіняв, а до столу прпбираль- 
ничку, а до хати вимітальничку, до 
колиски колихаліничку. Харьк. Сбор- 
ІШКТ), 1891. Х"ТІТ, 152. 
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Коліватйна, ни, расколотнй клинь- і 
і’ми до половини кусокі де- І 
рі ра куда и-'скно залежить лапу 
п іютомі прищемить ее; расщелпна. 
Він узян (казковий, герої'), клиньями 
розколов дуб, а тоді каже ведмідю: і 
„стромляй гюд. лапу". „Давай він 
устромляти у голівотипу свої лоті.. 
Один із них бечить—коліватина у 
землі і червоніє щось. Етноґрзфіч. 
Збірник, Л., 1904, XIV, 59, 520. І 

Нояіровиі!, цвітиой. С. Залимані, | 
Вороно;??, г., Богуч. у. ; 

Колко, на, колечко. Колко пер- і 
лами гаптованное. Велнчко, Літо- І 
пись, Кіеві, )864, IV, 110. І 

Колнул&ція, ціі, сумятпца. Полт. г. | 
Младшій Григоровпчі-Зелепскій, | 
Записки, С. Петербурга, Отділеніе і 
азіатскаго департамента, III, № 484, ! 
стр. 242. 

Коло, ла. 1) Одна изі составнш;і 
чаетей ткацкаго станка. Кустарнне 
промнелн Подольск. г., Кіеві, 1916, 
145. 2) Теліга, повозка. С. Радн- 
шевка, Волнн. г., Засл. у. 

Колові бичівна, верезка, которая 
нривязнваетоя ко вбитому ві дно 
моря колу и которая придержи- 
ваеті „посадину", на которую ло¬ 
вить рибу ві морі. Маріуполь, 
Екатер. г. 

Коло близу, вблизи, поблизости. 
Сл. Старо-Салтові, Харьв. г., 
Волч. у. 

Коловоріт, рота. 1) Місто на вн- 
ізді ить села. Філологічний Збір¬ 
ник памяти К. Михальчука, Київ, 
1915, 145. 2) Круговороті. Ею 
{мусульманина) авторітети не дозво¬ 
ляю»: і, ему, щоб він сіру в у той поря¬ 
док планетного коловороту, який ви¬ 
яснено наукою. Кримський, Мусул- 
манство, Львів, 1904, 194. 

Колодач, чі, ножі сі деревянной 
ручкой иазнваетея „колодач-, не 
очень острий, ві отличіе оті ножа 
сі желізннмі „держалом", еділан- 
ННМІ изі косн, очень острнй. 
І. Нечуй-Левіцьвий, Грамматика 
\ :'р;~її. (.кого язика, іон, Т, 32. 

Колодезь, зя, роді игрн или 
забави ві Галиціи и Угорщині 
„на посіджінні“ у тіла покойника. 
Етноґрафічний Збірник, Львів, 1912, 
275. 

Колодина, ни, повинность пред¬ 
ставлять для замковнхі укріпленій 
колоди или же платить ві заміні 
ихіденьгами. Любавскій, Областное 
діленіе Литовско-русскаго гос-ва, 
1893, 475 

Колодійство, ва, колесничество 
Яковенко, Т, Г. Шевченко, СПБ., 
1894, 10. 

Колодниця, ці, арестантка. Рідний 
Край, 1910, № 13, 10. 

Колодов&тий, иміющій виді ко¬ 
лоди, неотесаний. С. Романково, 
Екатер. у. 

Колодочка, ки. 1) Деревинний 
чурбаш, подставляемнй ио і днмо- 
отводі при освіщеніи хати лучи- 
ной. См. слово „евітник“. 2) Твердая 
часть птичьяго пера, кі которой 
прикріпляютея перинки. Оце будеш, 
донько, скубти пірія, так перьінки 
та пушок кидай у решето, а колодочки 
геть на долів«у, а тоді попалим іх у 
печі. Очі. Лиици, Харьк. у. Про 
малеиькихі птенцові, только что 
народившихся, говорять: „Вони ще 
не вбились у колодочки". С. Солндєвкіі 

Харьв, у. 
Колбдочна, ии, роді вишивки 

„Колодочка“ или „колодачками' 
нитки кладутея наискось такі, что 
ряді сісжкові иміеті виді ка&т 
бьт веревочки. Самостоятельпо ЗТоТІ 
способі не употребляетея и вегрі- 
чаетея только ві виді линій, разді- 
ляющихь поле вишивки („полика"); 
рае-пространені вь южной части 
Подольск. губ. Цвіті вншивки- 
преимущественно красний и синій. 
Кустарнне промисли Подольск. г., 
Кіеві, 1916, 318. 

Колодочний, колодочний, дупля- 
ночний (обі ульі). Ми радимо замі¬ 
няти колод очну пасіку на рамкову. 
Немоловський, Бжільництво, СПБ.. 
100-1 41. 
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Колоздрий, колбздре яблуко, ОДИНЬ 
изь сортові скороспйльїх'ь яблокь. 
Полт. г., Милорадовичь, Кіевская Ста¬ 
рина, 1900, октябрь, 46. 

Колокілок, ка, родь узора на пас- 
хальной писанка. Скаржинская, Опи- 
саніе народнихь писанокь, 1899. І, 
132. 

Колонський, бдеколоновьій. Я хап¬ 
ливо одягаюсь, сприскую колонською 
водою хустку й виходжу. Винниченко, 
Літерат.-Науковий Вістник, Київ, 1917, 
ІІ-Ш, 213. 

Полос, са, челов'Ькг. сухого тйло- 
сложенія. Ястребовь, Малорусскія 
прозвища вь Херсонской г., Одесса, 
1893, 10. 

Колосковий, огь слова „колос, 
колосок". Колоскова {молодецька) 
горілка, водка (краснаго цв'Ьта), ко- 
торую ставять на столь во время 
свадьбьі вть бутьілкй и вь горльїшко 
бутьілки втьїкаюгь три колоска ржи. 
Черниг. г., Н*Ьж. у. Зтнографическое 
Обозр’Ьніе, 1897, XXXIV, 122. „Ко¬ 
лоскова", „Колосова", настоена на 
ягодахь у горльїшка бутьілки при 
вязано лентой три колоска жита. 
Полт. г. Гніьдичь, Матеріали по на- 
родной словесности, Полтава, 1915, 48. 
\Колосова горілка" та, що була в 
шяшці, яка стояла на столі і в ній 

.іули застромлені колосочки. С Ціпки, 
Іолт. г., Гадяч. у. 

Колосковий хліб, хлйбное растеніе, 
> ьікидьівающее колосья. З колоскових 
*хлібів найдовше росте озимина. 
’,Село", 1910, № 11, стр. 8. 

; Колбсниця, ці, колосница. Фсдоська 
[•олосниця припадає на 29-те число 
- травня. Батуринь, Черниг. г. 

Колосняк, ка, або пісковий ячмінь, 
СІупшз агепагіиз. Шаповал, Про ліс, 
\иїв, 1909, 48. 

Колосовий, имйющій колоса. Пло~ 
'Розмін - це такий порядок в полі, 
"оли після колосового хліба—пше- 
чин і, жита, ячменю, вівса, то що 
—на другий год не сіють знов ко- 
юсового, а садять на тім місці 

картоплю, буряки та иншу горо¬ 
дину. Доманицький. Як хазяюють 
селяне в чужих краях, Київ, 1908, 10. 

Колотий, ків, або листвячкй, ків, 
родь узора на пасхальной писанка. 
Скаржинская, Описаніе народньїхь 
писанокь, 1899, І, 158. 

Колотушити, колотить, бить. Ко. 
лотушив доти, поки я не зомліла. 
Кримський, Повістки і ескізи, Ко¬ 
ломия і Львів, 1895, 62. 

Колотушка, ки, родь кушанья, 
тоже что „затірка". С. Давидь-горо- 
докь, Минск. г., Мозьір. у. 

Колбчанка, ки, родь кушанья. Для 
колочанки беругь о-тваренньїй кар- 
тофель, мнуть его, но, неособенно 
мелко, кь картофелю прибавляють 
немного пшена и муки; все зто „за¬ 
смажують олією" или саломь, ставять 
вь печь, 1>дять вь тепломь вид£# 
Вольїн. г., Влад.-Вол. у. 

Колонок, ка, тоже, что „загло- 
стка", т. е. чека для оси. Бахмача, 
Черн. г. 

Колоша, холоша, ши, см. слово 
„неред". 

Колпа, пй, колпица, птица. Попка, 
Черноморскіе козаки, СПБ, 1858. 108. 

Кблтріш шу, одинь изь сортовь 
сукна. Оть кольтришу мьішинского 
и цвьїковьского по два пенези (та- 
моженной пошлиньї). Любавскій, Ли- 
товско-русскій сеймь, Москва, 1901, 
приложенїе 107. См. слово „сукно". 

Колун, нй, особьій видь топора 
для раскальїванія дровь. С. Лоцман- 
ская Каменка, Екатер. у. 

Колупнути, вьіпить, клюкнуть. Оці, 
дядьки, мабуть, добре колупнули, що 
так очима блимають. С. Кулебивка, 
Екатер. г., Новом. у. Учора наш 
старшина та писарь та й колуп¬ 
нули дзвінко. С. Остаповка, Полтав, 
г., Мирг. у. 

Колуишйтіти, бить, трепать, рвать 
волоси. Так вони, Сірко та Бровко, 
як счтились! Так наш Сірко як 

І ухопив їхнего Бровка за шиворот 
і 24 
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та як почав его колушматіти, так 
із него аж ш рсть летить. С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Кольба, би, кольбах, ха, колдоби- 
на, яма, наполненная еодой ві ве- 
сеннее, осеннее, ві дождливое время. 
М. Хотовка, Екат. г., Новом. у. 

Колюби, бів, сучковатьіе, изогну- 
тме ь\тки дерева, употребляємьіе для 
пострийки лодочньіхі ребері (шпан¬ 
гоутові). Давидь-городокі, Минск. г., 
Мозьір. у. 

Колюгі, гй, большая колючка 
(словообразованіе подобпое словами 
жидюіа вітрюга и др ) С Чернещина, 
Екатер. г., Поволі, у. 

Колюх, ха, колотье Ти болюх 
болющий і« колюх колющиіА Ти 
страх і жах! (Шептання). ГІолт. г., 
Милорадовичі, Кіевская Старина, 
Пню, ліарті, 301. 

Чолюче намисто, см. „локшина". 

Колючище, щи, увел. оті слова 
колючка. Іхолючко, колючищс! їй 
болюча, ти й шипуча, ти й прей- 
стрітна, ти й простудна, приго- 
воріна, паурочена! Л£ топись Екате- 
риьос,чіпской архпвноіі комиссіи, 
101Г>, X, II. 

Колючка, кч, порода риби. У щук, 

ля нив, окунів, ьолючок та лососів 
(риба така) самиці знову ж таки 
куди крани від самців. 11е така ма¬ 
лесенька рибка, що по невеличких 
річках ведитця. Вона мостить собі 
з 7пЬави справжнє гніздо і в ему 
самиця нссетия. Лункевич, Семья у 
звірів, Київ, 1008, 4, 44. 

Колючкуватий, шиповатьій, колю¬ 
чій. Та як же его у руки брати, чк 
воно таке колючкуватс (маслиннс 
дерево)? Я й так уже загнала оги¬ 
нана у руку. С. ГІоповка, Полт. г., 
Пирят. у. 

Коля, нар., около. ГІасу я коні 
коля будинків панських, аж бачу — 
йде Ляш (їляги). С. Косареві, Во¬ 
льт. г., Дуб. у. 

Колядчінин, на, колядникі. Дина¬ 
рів, Чорноморські казки й анекдоти, 
Ка^еринодар, 1$9б, 38. 

Ком, ком, ком, междом. для обо- 
значенія медленной ‘Ьздьі. Ком, ком — 
було б двом, а ви й самі спожили. 
Нечуй-Левіцький, Повісьті, Київ. 1014, 
І, 47. 

Комара, ри, своді ві зданій. Лю- 
дем же узб^гшимі на церковь и на 
комари церковньїя, и сі товарьі сво- 
ими, оті тягости повалишася сі 
ними ст'Ьньї церковньїя. Л-Ьтопись ГІО 
Ипатскому списку, Снб, 1872, 522. 

Комарйний, комариний. Невідомо, 
що вони там робили: чи співали 
вдячні гімни матері природі, чи роз¬ 
мовляли про свої комарині справи. 
О. Романова, Статуя, Нова Рада, 
Київ, 1908, 301. 

Комарйха, хи, 'комариха, Молода 
Україна, 1910, № 5, 26. 

Комірник, комірик, ка, роді насй- 
комаго, вредителя травьі и хвойньіхі 
деревьеві, Сесісіотуі і (опоЬгусІїіЛіз 
Вг. Сесіботуіа ЬгасЬупеіега8сЬ\уа§) 
Филипьєві, О вредньїхі нас'Ькомьіхі 
ві Полтавской г., Спб, ІгьЗ, 31. 

Комарник. комаоик пшенишний. 
Сесісі- туіа Ізісіїі ЮгЬу. Споді дан- 
ньіхі о сельск. хозяйств*» ві Полтав. 
г., 1904, 73. 

Комара, ряти. умен. оті слова 
„комарь*. Не звіртайте ви па тих 
поганих комарят уваги. Молода 
Україна, 1910, № 5, 29. 

Комарячий, комариний. Одвівши 
у бік свого погляду, спинив его на 
комарячому стовбурі. „Село", 1000, 
№ 17, стран. 10. Забравсь (ведмідь} 
в чуже місце, загубив марно стільки 
комарячих дуіи. Молода Україну, 
1010, № 5, 25. 

Ком&ство, ва, насЬко.мия (сох.. 
Це робить усяке комаство, най, 
завжди нишпорить по квітках. Стї 
повик, Оповідання про рослини. С.*б 
1911, 33. 

Комахоід, да, нас^комоядиьй 
махоїдної птиці стало багато м:ч. 
ше завдяки нерозумній сільській 2/7. 
ворі, що нищить ім гнізда. 
низький, Коротка географія У**ря:ни 
Київ—Львів, ,14)10, 148. 
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Комашйний) муравьиннй. Однесла 
Мотря (горщик) на вигін, постано¬ 
вила у комашину кучу, сама що ду¬ 
ху прибігла додому. Нива, 1885, 160. 

Ком&шка, ки, муравей; комашки 
бувають червоні—дівчачі і чорні— 
хлопьячі; перші кусають хлопців, а 
другі дівчат. Харьковскій Сборн., 
1894, VIII, 310. 

Комйшкатися, копошиться. Харь- 
ков. г, Купян. у. Зтнографическое 

-Обозр^ніе, Москва, 1892, XIV, 84. 

Комашнйн, к й, муравейник'ь. 
Сл. Мартовая, Харьк г., Волч. у. 
М. Лободовскій. 

Комеді'йствовати, комєдіяничать. 
Село, 1910, № 38, 5. 

Комен, на, особьій родт> колпака 
для дьімовьіхт» трубт> ст> четьірьмя, 
противоположно расположенннми, ви¬ 
ходами для дьіма; такими устрой- 
ствомт> достигается свободньїй, виходе 
изт> труби дьіма, такть какт> в'ь та¬ 
кому случай. при всякому направленій 
в'Ьтра, остается свободньїй противо- 
положньїй в^тру вьіходт». Благодаря 
такими „коменамт.", в'Ьтерт. не заго¬ 
ряєте ДНМЄ вт> дьімовьіе проходи и 
В'Ь труби И не ДНМЯТЄ печи. Алек- 
сандровичт#-,-Каменотеси кустари По- 
дольской г. Кіевг 1910, 82. 

Командерація, ціі, компндировка. 
Був він не раз V воєнних командора- 
ціях—обьічннй термине в'ь аттеега 
цїяхе, видававшихся запорожекиме 
Кошеме „абшитованнМі>14, т. е. от- 

' с іавчи'м'ь залорілхцамт). 

Комйга, ги, роде барки, извйстной 
^ГчОлннской г., у прибургскихе 
телей, до 10 саж. длинн и до З 
л. ширини, се осадкою на 1 арш. 

Комизйстий, капризний. Мова (Ли¬ 
пкий), ЛНВ, 1907, XXXVIII, 282. 

Комин, на, комина убйти, роде 
ьі или забави ве Галиціи и Угор- 

’н* во время Опосіджіння“ у т'Ьла 
юйника. Етнографічний Збірник, 
зів, 1912, 294. 

Комйнниця, или комбнниця,ці. 
Безплодная корова, 2) Безплодная 

женщина. Кіевская Старина, 1903, 
іюль —августе, 32; Батурине, Черниг. 
губ. 

Комисйр,ра, судья. Бели земельння 
тяжби осложнялись или грозили ос- 
ложниться взаимннми исками стороне 
„о бояхе, на^здкахе, кгвалтах'ь, го- 
ловщинахе и татьбахе" и позтому 
требовали присутствія самого судьи, 
господарь или посилала оте себя 
судьей — „комисарей“ - се полномо- 
чіеме изрекать приговоре на мІзстЬ, 
или давале такихе судей „прошоннхе, 
полюбовнихе“ тяжущимся каждому 
се его сторони. Любавскій, Областное 
даленіє Литовско-русскаго го--ва М., 
1893, 754. 

КОМІСІЙНИЙ, ОТНОСЯЩІЙСЯ КЄ „ко- 
мисіі". Лорученнч за листом коми- 
сііїним. Лаппо, Великое княжество 
Литовское, СПБ, 1901, І, 709. 

Комйсія, комиссія. Зварницкій, 
Источники для исторіи зап. коз., 
1903, І, 974. 

Комисінльний, относящійся кь 
комиссіи. Комнсіяльнс діло, т. е. 
д'Ьло, касающееся комиссіи по раз- 
граниченіи земли между Россіей и 
Турцїей. Зварницкій, Источники для 
истсріи зап. коз., 1903 І, 903, 907; 
Бантнше-Каменскій, Источники мало- 
русской исторіи, Москва, 1859, II, 51. 

Комишйна,ни, одине ствола ко- 
мніїїа. Візьми комшиину\ надріж її 
до денця, продмиу зроби зверху ді¬ 
рочки, от тобі и птцалка. С. 
Солнцевка, Харьк. у. 

Комйшник, ка. 1) Д іиннне жгуїи 
изе камьіша, которими запорожекіе 
козаки опоясивали ссои чайки сна- 
ружи в'ь два ряда для того, чтоби 
онй не тонули на вод£ в'ь случа'Ь 
разетр^ла ихе непріятелями. Звар¬ 
ницкій, Исторія зап. коз., Москва, 
1900, 1, 539; Матеріали для исторіи 
зап. каз., 1903, І, 090. 2) Разбойнике, 
обьічно скрнвающійся ве комишахт> 
днеме и нападающій на пройзжаю- 
щихе людей. Не їдь, синку, на ту 
річку Вовчу% бо коло неї, в коми¬ 
шах, ховаютцч комитники, їдь 

24 * 
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просто, степом, бо туди безпечній- 
///*, #0** г трохи довше. Д. Богодаре, 
Екатер. г, Алекс. у. 

Комишуватий, камьішеватьій. 
озеро, нечисте, воно комишу вате. 

М. Котовка, Екатер., г., Новом. у. 

Комірна,ки, кліточка, изе которой 
складьівается т'Ьло челов^ка, тоже, 
„клітина". Королев, Про людське тіло, 
Полтава, 1908, 6. 

Комірець,ця, углубленіе ве оконной 
рам'Ь для концове стекла. А що ти 
рямці уже звязав?—3вязав.—ї ко¬ 
мірці вибрав? — / комірці вибрав. 
Шульгивка, Екатер. г., Новом. у. 

Комірник, ка, воре, обокравшій ко 
мору. Ми було малими дражнемо 
хлопця, нашого сусіда: „комірник 
ти! твій брат комору обікрав у 
Кривои(іяи! Батурине, Черниг. г. 

Комірчин, ка, вьіемка, углубленіе ве 
рамй или ве кіогЬ для вставки ве 
него стекла. Як же тут сило уста¬ 
вити в цей кіот? — Як? Вирізати 
неглибокий комірник та й вставити. 
С. Шульговка, Екатер. г., Новом. у. 

Комітетник, ка, члене комитета. 
Народная жизнь,Екатеринославе}1917, 
№ 150, стр. 3. 

Кбмля, лі, рьіболовньїй снаряде, 
тоже, что „верша*". Д. Руда Моща- 
ницкая, Вольїн. г., Овруч, у. 

Комора, номбрка, ри, комірка, ки, 
комірчина, ни. Зти постройки разли- 
чаются по м'Ьсту своего раслоложенія: 
1) Такія, которьія непосредственно 
примьїкаюте ке хатіь (с. Крупеце, 
с. Цв^тоха, Вол. г.) 2) Такія, кото- 
рьія стояте отд1>льно оте хатьі ве 
ряду другихе построеке. 3) Такія, 
к о т о р ьі я составляюте совершенно 
отд^льньїя, самостоятельньїя зданія 
(с. Немовичи, Вольїн. г., Ровен. у. 
и др.). По своєму назначенію коморьі 
различаются: 1) Такія, ве которьіхе 
сохраняется только платье. 2) Такія, 
ве которьіхе хранится збожжа, т. е. 
хл^бе ве зерн'Ь. Вольїнское ГСолйсье. 

Комора воскові, соляна, мито 
восковое и соляное. Купцьі, приво¬ 
зивші воске и соль, предеявляли ихе 

ве особия „комори*1, гд*Ь и взимг • 
лась се нихе пошлина деньгами и." 
натурою (солью). Всл^дствіе отого 
самия мита восковое и соляное на 
звівались „коморами восковими 
соляними". Любавскік Областное дел- 
ніе Литовско-русскиго государстві 
М., 1893, 515. 

Коморище, ща, большая комора 
Приїхали на подворищс, закидаль 
все коморище скриньками та перин¬ 
ками, клубками та починками. 
Черниг. г., Н^ж. у. Зтнографическое 
Обозр^ніе, 189б, XXXVII, 89. £сть 
в коморищі три скринищі. Труди 
общества изсліздовагелей Вольїни, 
1911, V, II. 

Комбрний, относяшійся до „комори". 
Не не хатній, а коморниа замок. 
С. Романково, Екатер. у. 

Комбрник, ка, низшій придворний 
служитель, состсявшій при локояхе 
великокняжескихе. Любавскій, Литоб- 

ско-русскій сейме, М., 1906, -22. 

Кбмоть, ті,- коме. Вона вам знайде 
у подушці збитий комоть пух\\ 
Харьковскій Сборнике, 1895, IX, 271. 

Компанійщик, конпаьійщик, іуь.'а- 
нійщик, на, козаке легко - кл ііа»о 
войска XVIII в. Зварницк й, /ісго'.плз 
для исторіи зап - хе код - ве, і; с X, 
682. 686. 

Компінство, кумпінство, ва, соб;. 
оте слова компанія, т. е. отря:. 
компанійскаго войска, таме же, ь 

Компзтувітися, кормиться, 
читься. Та так усю Петрівку і пр 
компетуетця. С. Солоное, Екатер,; 

Комплимент, компліємент, кулі 
лемент, та, поздравленіе, церемонії 
комплементе. Ве письмахе гетмак 
Мазепьі ке Ф. А. Головину ве 1701 
два раза употреблено слово „ко^ 
лимент, кумплемент", и таме же сд< 
лане переводе „поздравленіе, цег; 
монія". Ве письмі ке тому же 17 
ловину 1706 года употреблено : 
обичноме смьісл-Ь нашего Бремен 
До обоза гетманов коронних випгі 
вилем справного челов^ка з листа ' 
моими, ничого инчего ве них, ТІШ. 
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'ітельскійкомплементвиражаючими. 
трницкїй, Источники для исторіи 
'л-хі коз-ві, І, 907, 978. 

Компонйста, ти, композитора. Він 
, домий, яко молодий компониста. 
дний Край, 1909, № 4, 8. 

Компоновка, ки, сочиненіе, созда- 
е, творчество У мова з малярем — 
чать самобутности у компоновці. 

г[ироцький, Білоусівська церква, Ос- 
два, Одеса, 1915, 44. 

Компост, ту, роді удобренія. Гній, 
олтост коштують дорого, багато 
і о треба привозити аж з Прусіі. 
.і-аркович, По степах та хуторах, 
?:іів, 1908, 124, 

Компулець, ця, деревянньїй шесгь 
■невода. С. Залимані, Воронеж, г., 
гуч. у. 
Ломпут, та, книга, куда вносились 

• Малороссіи родьі козакові, ихі 
кЛища и раздйленіе по службі, 
уудьі Полтавской ученой арх. ко- 
иссіи, 1917, XV, II. 

? Коммуниковати, сообщать, изв^- 
,иать. Величко, Лйтопись, Кієві, 

І, 185. 

Комчити, комкать. Пилип вийняв 
>'манця, обережно розсунув сю, ви- 
пчг три карбованці й положив 
'еред панею', вона взяла іх і, заду- 

' мівшись, комчила той папірчик у 
•уках. Рідний Край, 1900, № 38,4. 

Комяга, ги. 1) Роді плота. Вони 
здіймались завоОити в панських 
іуш/іх лісові промисли, як от: гонку 
Ьгтю, випал поташу, ви роб тар- 
лиць, клепок і вісною на комягах 
плавляиисг вироби. Бугом та Вис- 
юю )’ портове місто їданск на 
іродаж. О. Левицький, Волинські 
оповідання, 1911, 19, 2) Барка. Хлїбь 
лодвозилея ві теченіе зимнихі мЬСЯ- 
ЦЄВТ> И Сі вскрьітіемт» Р'оК'Ь грузилея 
,іа комяги (барки) и направлялея ві 
Ґдансісь. Верзилові, Очерки тор- 
іовли Южной Руси, Чернигові, 1898, 
>7, 77. 

Конавацозий, канаусозьій, изі ка¬ 
наусово» матерій. Кунтуш конава- 
іц)вііі, з лей пік Любецкій архпзі гр. 
Милорадовича, Кієві, 1^98, І, 12. 

Кбнар, ру ?. Певньїй платі уста¬ 
новити оті речей, што за границу 
провадять: оті каменя (камінь—віс 
в 21, 30, 32, 36 хунтів) конару 
цукру, осьмі грошей. Любавскій, Ли- 
товско-русскій сеймі, Москва, 1901. 
Прилож., 107. Изі нішєцкихі страні 
на Украйну шли: вино рьінское, пиво 
гданское, цукері, конарі и томась. 
Верзилові, Очерки торговли ві юж¬ 
ной Руси, Чернигові, 1898, 25. 

Конати, вимірять на палку, кому 
пз'ь играющихь вь мячі идти „вь 
городокі", а кому „вь поле": чія 
рука зверху, то му в городок, а чія 
нижче, тому в поле. Приазовье, ст. 
Ново-Николаевская. 

Конв&, вй, собир. огь слова „кінь". 
Та скільки ж на великдень людей 
наїзджаєі та скільки коней стоїть 
на майдані коло церквиі Батурині, 
Черниг. г. 

Конвисар,ра, литєйщикі олова. 
Кь кузнечному цеху принадлежали 
сл'Ьдующіе ремесленники: ковали, сле- 
сари, мечники, с^дляри, конвисарьі и 
рьімари. Трудьі Подольск. церк. истор.- 
археол. о-ва, X, 442. 

Конвисйреький, оловьяницкій. 
Уставі цеху конвисарьского (оловя- 
ників). Тамі-же, 433. 

Конвіктда, учрежденіедля'кормленія 
студентові, общій столі, даровой 
столі Бажаючи дати бідній шляхті, 
особливо дітям з Волинського воє¬ 
водства, пристойне утримання, вона 
зробила нову фундацію на заклад 
шляхетського конвікта. О. Левиць¬ 
кий, Волинські оповідання, 1914, 182. 

Конвокація.ціі, созьіві, созьіваніе. 
Зварницкій, Источники для исторіи 
зап-хі коз-ві, І, 941. 

Конвоювати, сопровождать. Ціла 
тічка (собак) конвоювала Петруся 
та перетурбовану Масю аж до 
майдану. Кримський, Повістки і ес¬ 
кізи, Коломия і Львів, 1895, 122. 

Кондуряка, большой дрюкі, боль- 
тая палка. Візьме у руки здоровенну 
кондуряку та так з нею по степу 
у ночі й чвалає. С. Кулебивка, Ека- 
тер. г., Новом. у. 
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Коневщина,ни, денежная подать, 
замінявшая собой натуральную ко* 
нему. Любавскій, Областное діленіе 
Литовско-русскаго го-ва, М. 1-893, 321. 

Коник,ка. 1) Коника ву музикаль¬ 
ному инструменті лирі для регуляцій 
баскову (обьічно два). С. Чаплинка, 
Екатер. г.. Новом у., оту сліпого 
лирника Йвана Харл. Мережки. 2) 
Коник, деревянньїй шпень ву ступі, 
за которьій обьічно держится чело- 
віку, когда толчєту зерно ву ступі 
при помощи деревяннаго толкача. 
Батурину, Черниг. г. Конот. у. 3) 
Коник свистун, роду дітской игруш- 
ки Кіевская ” Старина, 1 уо і . іюль -- 
августу. У7. 

Коники, ків, карусель. Кіевская 
Старина, 1896, октябрь, 1 уС. 

Коничек, ка, шкафчику, пристроен- 
ньій ку стіні, для посудьі С. Турову, 
Минск. г., Мозьір. у. 

Коні, ву Юго западной Рухи ву 
древнєє время различались: воїнські, 
для войньї; ролсіїні, т, е рабочіе; по- 
водні, т е запасньїе; товарні, иначе 
обозні ит сумні. Аристову, Промьіш- 
ленность древней Руси, СПБ., 1866, 43.' 

Конкр&л, лу, роду краски, кото- 
рою (з олією) кустари окрашиваюту 
деревянную мебель, посуду и проч. 
Кустарная промьішленность ву Кіев- 
ской г., 1912, 140. 

Коноб, ба, зтиму словому иногда 
переводилось ву Юго-западмой Руси 
слово „лохань44. Аристову, Промьіш¬ 
ленность древней Руси, СПБ., 1866, 90. 

Кбногон, на, коновожатьій рабо- 
чій, гоняющій бу шахті лошадей, 
возящиху ву вагончикаху добиває- 
мии шахтерами уголь. Черкасенко 
На шахті, Київ, 40, От же треба 
було лізти в шахту коногоном, чи 
там забойщпком. Дзвін, 1918, VII — 
VIII, 00 

Коноза, зи, каприза. задира. Кіеву, 
Куреневка, сл. Липць:, Харьк. у 

Конозливий, задерньїй, капризний. 
Вона у них така конозлива, що до 
пес і приступити страшно. Кіеву 
Куреневка. ~ 

Конозюба, би, (?). Старшая дрх- 
жечка сидить, як стужсчка, а 
друга, як коробочка, третя, як 
конозюбочка. Черниг. г., Ніж. у 
Зтнографическое Обозрініе, 1597, 
XXXIV, 120. 

Конокормський, ОТНОСЯЩІЙСЯ КТ 
„конокормствуС Любавскій, Област¬ 
ное діленіе Лит.-рус—го го—ва. №.. 
І, 1893, 440. 

Конокормця, ЦІ-, КОНОКОрмеїЛ) 

крестьянину, владіющій хорошими: 
вьігонами и пастбищами, кормивші;- 
на ниху господарскиху лошадей вла¬ 
сті со своими, такиму образому нес- 
шій господарскую службу по содер 
жанію и уходу за господарчими кон-, 
ньіми табунами и черезу то отличае- 
шпіся с*у обьїкновеннаго тяглаго че- 
ловіка. Любавскій, Таму же, 
329. 

Конолуп, па, тоту кто сдираеті 
кожу су лошадей. Він не тількі ко¬ 
нокрад, а ще й конолуп: украде ко¬ 
няку виведе ії у стен, убье, шкур' 
облупе та й продасть. Коня краде¬ 
ного продавати боязно, -хтоубач, 
то біда, а шкуру хто там у бач.: 
С. Юнаковка, Харьк. г., Сумск. у. 

Кокон, на, установленіе, правила 
До юриздики дворной и старого ко 
нону королем полскиху ону нале 
жати не егліету. Величко, Літопись 
Кіеву, НЧ8, І, 302. 

Коноплин, ка, коноплянка, птичій 1 
Штук у двадцять та коноплини 
обсілі (лівим (снігура) з усіх бом. 
та її стали уважно слухати Ьс> 
Лункєвич, Семья у звірів, Київ. 
1908, 12. 

Конноіа, ти, конница Сват 6г- 
гато вогїска маг. лиш сімсот піхоиіс 
вісімсот канно ти. Свадебная пісня. 
Зтнографическое Обозрініе, Москва 
1893, XII, 14 

Конопать, ті, матеріалу для зако 
нопачпванія судову.Зварницкій,Источ- 
ники для ксторіи зап коз., 190 
І, 040, (343. 

Конопляна пошта, пересилка ж 
зтапу. Ото вона коноплина пошт 
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через те, що як по етапу чоловіка 
ведуть, то зьязують ему назад руки 
обривком конопляним. С. Большая 
Писаревка, Харьк. г., Богод. у. 

Консистов&ти, стоять постоєму 
(о войскіз). Лйтопись Самовидца, 
Кіев'ь, 1876, 387. 

Консисторйста, ти, члену коней 
сторін. Консисториста ієрей Іоану, 
консисториста ієрей Стефану. Лізто- 
пись Екатеринославской ученой ар- 
хивной комиссіи, 1908, IV, 118. 

Констелллція, ції, положені, соче- 
таніе зв'Ьзд'ь. Тьі будешу у царей, 
князей, воєвода и гетманову ву вели¬ 
кому поваженію, любви и ласк'Ь, бо 
теб'Ь самое небо, самая констелляція 
небесная тое об^цуету. Радивиловскій, 
Вйнецу Христову, Кієву, 1688, 147. 

Конституційний, конституціонньїй. 
Бантьшіу-Каменскій, Источники мало- 
россійской исторіи, 1859, II, 4. 

Конт, ту, конецу. А коли уж роз¬ 
сердилась, то полайся та й конт. 
В. Мова (Лиманський), ЛНВ , 1907, 
XXXVIII, 84. 

Контаржій, і я, контаржйста, ти, 
чиновний козаку у запорожцеву, 
наблюдавшій на базараху за правиль- 
ностью басову, чтобьі продавцьі не 
обманьївали покупателей невірними 
вусами. Зварницкій, Исторія запорож- 
скиху козакову, Москва, 1890, І, 240. 

Контарне, ного, пошлина оту про- 
дажи соли. „Контарне'4 происходиту 
оту слова „контарь44 или „гентарь* — 
в^совой единицьі ву три пуда, бнв- 
шей ву употребленіи у нашиху пред¬ 
кову ву конц’Ь XIV и XV в. Аристову, 
Промьішленность древней Руси, СПБ, 
1866, 228. 

Контент, ту, содержаніе, продо¬ 
вольстві. Гультайства жадной плати 
і контенту ні отколь не мают. Звар- 
ницкій, Источники для исторіи зап—ху 
коз -ву, І, 954. 

Контентйція, ціі, содержаніе, про¬ 
довольстві, суйстньїе припаси. За¬ 
раз виславши в Крим товариство, 
потреба оним на дорогу контентаціі. 
Зварницкій, таму же, І. 319. 

Контрадиковати, возражать, ос- 
паривать, противор'Ьчить, возставать. 
Лаппо, Великое княжество Литовское, 
С. П. Б, 1901, І, 713. 

Контракти, тів, вибору парубками 
дівчату ву день Богоявленія на пло- 

I щади. Парубки и д^вушки — нев^стн 
і собираются ву зтоту день со всего села 
І на площадь ву праздничннху наря- 

даху; су одной сторони становятся 
дйвушки су матерями, су другой— 
парубки, об!> сторони лицами одна 
противу другой; при атому парубки 
вибираюту будущиху жену; каждий, 
вибравшій д^вушку бросаету ву нее 
сн^гому. Галиція, Зтнографическое 
Обозр'Ьніе, Москва, 1891, XI, 53, 
XII, 52. 

Контрувйти, враждовать, спорить, 
браниться. У нас скрізь кажуть 
„контЬуватгґ, се-б то ворогувати, 
лаятись. Отой дядько кантрус з 
таким—то. С. Чернетчина, Екатер. 
г., Новом. у. 

Кбнусоватий, конусообразннй. Ві- 
кул, Російсько-Український Словарь, 
Гадяч, 1918, 15. 

Конфектй, тів, конфекти. Обачиш 
там і водки розмаитне, конфекта 
коштовние, олийки дорогие. Радиви- 
ловскій, В^нецу • Христову, Кієву, 

1688, 129. 
Концевйй, живущій ву конц% села, 

лізсу, находящійся ву конці* села, 
балка или оврагу ву конці* села. 
Батурину, Черниг. г. 

Концептувйти, разсуждать, пони- 
мать, соображать. Величко, ЛІтопись, 
Кієву, 1848, І, 213. 

Кончан, на, кончйр, ра, кин- 
жалу, оружіе су длинниму клинкому 
для пробиванія броней, оту татар- 
скаго слова „ханджарк, кинжалу. Ари¬ 
стову, Промьішленность древней Руси, 
СПБ, 1866, 114. 

Кончар, ра, улица. Словарь народ- 
ной малороссійской р£чи XVII в, 
Кієву, 1889, 35. 

Нончйтики, ків, растеніе изу се 
І мейства губоцв^тниху. Д. Лишанувка, 
| Вольїн. г, Засл.ьу. 
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Кончбний, окончательньїй, послйд- 
ній. Прошу покоЬно, хлопці по коп¬ 
ченій ловлі послідті полупить сорок 
тисяч. Хіевская Старина, 1904, ап- 
р£ль 177. 

Кончірь, ря, род'ь ручного оружія, 
віз вид£ длинной шпаги, оканчиваю- 
щейся тонкими граненьїмт) остріем'ь. 
См. слово „кончан" или „кончар". 
Була й січна, або ручна зброя: шаб¬ 
лі, мечі, луки з стрілами пятигорсь- 
кими, рогатини, ощепи козацькі гі 
кошубські, кончірі. О. Левицький, 
Волинські оповідання, 1914, 7. Зто 
оружіе „кончар" изв'Ьстно бьіло и вг 
Великой Россіи: Бранденбурга, Мето 
рическій каталоги СПБ-го артилле* 
рійскаго музея, СПБ, 1877, І, 187. 

КоньцІ, ців, туфли. Кустарньїе про- 
мьісльї Подольской г., Кіев'ь, 1916, 
457. 

Конюх, ха, конюха. Конюха при- 
надлежалі» кт» составу сельскаго кре - 
стьянскаго населенія, но нест» спе¬ 
ціально „дворную" конюшекую служ¬ 
бу при самому господарі и состоялі» 
поді» начальством!» конюшого „двор- 
НОГО", ХОТЯ МОГЬ ИМІЬТЬ СВОЙ ДОМТз 
И землю В'Ь волости, бол£е или меніье 
отдаленной оті» обьічнаго м-Ьстопри^ 
бьіванія господаря. Конюхт» смотр'Ьл'ь 
за містивши господарскими табу¬ 
нами, но нерідко посьілался и вт» 
разнее центральнеє пунктьі, гд£ тре- 
бовалась его служба. Кром£ спеці- 
альной службе конюха иногда несь и 
другія повинности—грошовую, медо¬ 
вую, куничную и „зт> дякльґЧ Конюш- 
ская служба бьівала иногда дополне- 
ніемг кт> тяглой, отеюда названіе 
„тяглі конюхи"; но вообще конюш- 
ская служба освобождала отт> тяглой, 
и конюхи отличались огь тягльїх!» 
людей. Любавскій, Областное даленіє 
Литовско-русскаго го-ва, М., 1893, 
326-328, 842, 845. 

Конюший, шого, завйдующій ко¬ 
нюшнями и конскими заводами по 
волостями, чинившій суд!» и управу 
господарскимт» конюхами, тянувшим!» 
своєю службою кт> главньїмт» госпо¬ 
дарчими дворами в!» области, віздав- 

і 

| шій также конюшекое землевлад^ніе, 
| ст> которьімт» т^сно связане бьіли и 
! самьія повинности конюхові». За свою 
! службу конюший получалг свои и 
| господарскіе доходе, за котореми 
: вьійзжал'ь вт» волости править свои 

и господарскіе доходе, которее на- 
зьівались „конюшоє". Конюшьіе брали 
,,ст» конскаго и животнаго стада З! 
масткого куницу, по 20 грошей на 
л^то подл'Ь давного обьічая". Коню- 

! ший также входилт» в!» составі» су- 
I дебно - административной раде при 
І м'Ьстном'ь господарчому нам'&стник’Ь. 
і „Которьій слуга, або человйкі» князь- 
І скій, або панській, а любо земянскій 

убьегь кого, ино старосте инам^ст- 
ники наши, и маршалокі» земскій, и 
ключникі» и конюшьій, на ниху голов- 
щиньї бирали". Кроміз конюшиху ву 
н'Ькоторьіх'ь городаху бели еще и 
„підконюшій". Любавскій, таму же, 
842—844. 

Конюший дворний, конюшій, за- 
вйдьівавшій конюшнями и конскими 
заводами при господарскихт» дворахі 
ві» городахі» Бильні и Трокаху, гд£ 
обьїкновенно проживала господарь, 
при которому и находилея „коню¬ 
ший дворний". Таму же, 842. 

Конюшина, ни, роду узора на пас- 
хальной писанка. Скаржинская, Опи- 
саніе народи, писаноку, 1899, І, 142. 

Конюшоє, шого, доходе конюшого. 
Любавскій, Областное даленіє Литов- 
скофуссісаго гос-ва, 843. 

КоНЮШСЬКИЙ, ОТНОСЯЩІЙСЯ КУ ко¬ 
нюху. Тамі» же, 326. 

Конячий, лошадиньїй. Конячий 
гній не такий згідний для саду, як 
коровьячий. С. Солнцевка Харьк. у. 

Конячий батько, цьігану Харьк. г.. 
Куп. у. Зтнографическое Обозр'Ьніе. 
1897, XXXII, 81 г 

Копальний, копальньїй, Скільки 
сам треба лопаті—Десять копаль¬ 
них і пьять таких, гцоб вики• 
дати землю. С. Весело-Ивановка, 
Екатер. г., Верхи, у. 

Копальня, ні, шахта, подземная 
копь. Я був у Трансваалі, хотів 
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битись з бурами й забрать золоті 
копалті. Нечуй - Левіцький, Повісті, 
Київ, 1914, IX, 200. .Село*, 1910, 
ЛЬ 13, 12. С. Вербки, Екатер. г., 
Павл. у. 

Коп&тоньки, уменьш. огь слова 
„копати®, дітское. С. Михиринци, 
Вольїн. г., Старокон. у.,с. Солнцевка, 
Харьк. у. 

Нопендйха, хи, ледяная сосулька 
на соломенной криші. С. Капуливка, 
Екатер. у. 

Коперічка, ки, сорті» груші зимней 
доспілости. С. Володарка, Кіевск. г., 
Звениг. у. 

Копершляк, ау, узорі по глиняной 
посуд о черною краской. Кустарние 
Цромьгсльї^Подол. г., Кіеві, 1916, 55. 

Копил, ла, древодільньій ийстру- 
мнть кустарей. Сообща рубяті де- 
ревья, рдспиливають ихі на бревна, 
затімі мєніе опитньїе ділаюті уг- 
лубленія топоромі, а хорошіє та- 
стера продолжаюті. даліе работу 
„копилом “. Кустарная промьішлен- 
ностр Кіевской^г., 1912, 127. 

Копил, п&, або лисйчка.ии. неболь- 
шая деревинная дощечка, посред- 
ствопгь которой гончарний станокі 
опирается на лаву. Украинскій на¬ 
роді. Петрограді, 1916, ІІ, 4^1. 

Коїмо, ла, собиратель сокровищі, 
всякаго добра, имущества, денегі. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Копйлонька, ки, копаное місто. 
Пішли дітоньки блукаючи, свого 
батька шукаючи, найшли в йолі 
та копилоньку. батенщову моги- 
лоньку. Арсень, Український співаник, 
Одеса, 1910, IV, 50. 

Копиль, межд., копьіль. Он один 
чоловік усе: копиль—копиль, поки 
сам настромивсь на копил! Отак і 
вам буде. М. Крамаренко (М. Динарів), 
Різдвяні святки на Чорноморії, 1895, 
21. 

Копитйніка, ки, собств имя Капи- 
толина. Рідний Край, 1909, № 5, 7. 

Копит повний, копито полное, изі- 
яні у лошади. Бувають , такі по¬ 
пити, що підоіивау них поставлена 

врівні з краями стінок, або ще й 
випирає ти, я геть. > у к, що коли кінь 
становить ногу н' землю, то впи- 
раепщя підошвою. Такі попити 
зву ти я повниМи й вважаютця знач¬ 
ною хибою. ніг. Корольов, Ветери- • 
нарні поради, СПБ, 1908, II, 30. 

Копитйще, ща, увелич. огь слона 
„копито*. С. Гуляй- поле, Екатер. г., 
Верхи, у. 

Копитний, копитний. В иниіих 
містах на Київщині істнують такі 
чинші: мостовий, гатний, копит¬ 
ний. Рідний Край, 1909, № 43,5. 

Копитовий, копитовий. Копит >ва 
кістка, одна изі составнихі частей 
копита у лошади. Корольов, тамі же, 
5,- 7. 

Нопитцб, цй, катушка изі тіста, 
спеченая ві день Благовіщеній, ко- 
торую дають їсть овцамі, чтоби 
предохранить ихі оті болізней.- Во- 

і ронеж. г., Нижнедів, у. Зтнографич. 
| Сборникі, СПБ., 1853, І, 215. 

Копитце, ця, чулокі или носокі. 
Иноки Печерськогомонастирякопитца 
плетяще и клобуки и ина ручная 
діла строяща и тако носяще ві 
городі продаяти и тімі жито купяху. 
Аристові, Промниїленность древней 
Руси, СПБ., 1866, 143. 

Копйчий, чого, рабочій, складиваю- 
іцій ві „копи* (копни) сіно. А скільки 
у тебе сїгодня кояичнхі— Пьчтнад- 
цчтеро. Д. Михайловка, Екатер. г., 
Алекс. у. 

Копйшнин, на, тоже, что „злот*, 
е. 15 коп. Степовик, Арихметика, 

Полтава, 1909, 92. Ві Словарі Грин- 
ченка „копитник® = „коповик*, а 
„коповик*,—полтинникі, 50 коп., II, 
282. 

Колійний, вооруженний копьемі. 
Літопись Самовидца, Кіеві, 1878, 387. 

Копіткий. 1) Кояоткій. Копітка 
робота пірья драти. 2) Мсдленно 
работающій. Копітка молодиця, 
Ганна: усе вона довбетця там: то 
се, то теє робе. 3) Любящій копаться 
ві мелкихі хозяйственнихі рабо- 
тахі. Галька копітка жінка: не 
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докличешся гг й обідати. Сл. Мар- 
товая, Харьк. г„ Волч. у. М. Лобо- 
довскій. 

Копка, ки, колонка, куб&ха, ку-. 
бйшка, кубочна, купка, купонна, кучка, 
групка, печурка, ямочка, ки, различ- 
ння названія вт> различньїхт* містахт>, 
для небольшого углубленія или ниши, 
устраиваемой вь печи, справа огь 
припечка, вт> виступі печи; вт> нее 
„загортають" уголья изт» печи. С. Не- 
мовичи, Городець, Домбровица, Во- 
льін. г, Ровен. у. Б'Ьлки, Бараши, 
Житом, у , Голики, Жукові, Цвйтоха, 
Заслав!*, Заболотье, Любимль, Ко- 
вельск. у., Воронево, Кацовщина, 
Овруч, у , 

Копне пр&во, см. СЛОВО „ВІж". 

Копний суд, такой судт>, когда, 
при разбирательствй земельньіхт> 
тяжбт» и различньїхт» столкновеній, 
приходилось „вести копу", Т. Є. ВЬІЗЬІ- 

вать кт> опросу м£стньіхі* жителей, 
бояр!* и людей. Возникновеніе такого 
названія обт>ясняется т!*мт», что су- 
дебное сл!*дствіе вт» то время не 
раздйлялось строго огь суда, счита- 
лось самими судом!*, такт» какт. вт» 
сущности рушало д^ло. Любавскій, 
Областное даленіє., 652. 

Копник, ка, член!* копнаго суда. 
Тамі» же, 658. 

Коловий таляр, см.слово „таляр". 

Коповйще, ща, мйсто, гдЬ произ- 
водился копньїй суді*. Тамч* же, 660. 

Колотитися, д£яться,продолжаться. 
Лйтопись Самовидца, Кіевгь, 1873, 387. 

Копоушка, ки, копушка. Гіо чому 
ж ви продасте оці копоушки?—Ко¬ 
пійка за штуку. Сл. Липцьі, Харьк. у. 

Копочкйй, медленно,ностарательно 
работаюшій. Петро копочкйй, тру¬ 
дящий чоловік. Сл. Мартовая, Харьк. г. 
Волч. у. М. Лободовскій. 

Копра, ри, постройка наді* уголь- 
ньіми копями (?). В морі таємничої 
темряви потопали шпилі чоширех 
кумедних надшахтних копрів. Мер» 
касенко, ЛНЗ, 1008, ХНИ, кн. VII, 40. 

Копу вести, вьізьівать кь опросу 
м1*стньіхі* жителей, боярт» и людей 

для разбирательства земельних!* 
тяжбг и различньїхт* столкновеній. 
Любавскій, Областное даленіє , 652, 
754. 

Копуга, ги, челов'Ьк'ь, медленно 
собирающійся что-либо долать. Ото 
ще копуга, той Семен: як почне 
збіратись, так гивидче можна до 
Москви доїхати, ніж він узує чоботи 
та натягне на себе свиту. С. Воло¬ 
дарка, Кіевск. г. Звен. у. 

Корабельник, ка, какая-то монета. 
Вт* 1495 г. дьякт» Зенько положшгь 
„НЯ ЛИЧбІ" Перед!* ГОСПОДареМТ» В!* 

ВиЛЬН'Ь 2911 /2 копу, 140 ЗОЛОТЬІХ!* и 
одинт* „золотой корабельник". Любав¬ 
скій, Областное даленіє, 518, 353. 

Кораббльщик, ка, корабельщикт*, 
мореплаватель. С. Царичанка, Полт. г , 
Кобел. у. 

Коріблик, ка, роді* кубка вт* видй 
кораблика. Величко, Лйтопись, Кіев!>, 
1864, IV, 112. 

Кор&лка, ки, родт* клубники, ярко 
красной, кораловаго цвйта. С. Бор- 
щаговка, Кіевск. у. 

Корг&, ги, хлібная корка. Коргу 
ти давно свою зьїла. Гніздичт», Мате¬ 
ріали по народной словесности, 
Полтава, 1915, 85. 

Корговщйна, ни, пошлина сі* річ¬ 
них!* „комяг" или судовть, приходив¬ 
ших!* сь различнимі* добром!* кл* 
Кіеву или же отходившихь оті* Кіева. 
Названіе „корговщини*', в'Ьроятно, 
произошло оті* слова гкоргіта‘\ что 
означало дерево, вьірубленное сі» кор- 
нем'ь и употреблявшееся для пост- 

! ройки „галяр". Любавскій, Областное 
даленіє, 785. 

| Корд, да, мечі*. Стіни скрізь були 
і вкриті килимами, а поверх розві- 
, шана коштовна зброя: шаблі, корди 
. мечі, чекани, бхлави. О. Левицький, 
І Волинські оповідання, 1914, 9. Лю¬ 

бавскій. Областное даленіє, 549. Вт* 
повЬсти о Мамаевомі* побоищ'ї* гово- 
риіся: „грянули и еломьі нймецкія, 
баііданьї бесєрменскія, колчари фряй- 
скія, кор^и лятцкіе, 23. 
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Кордуб, ба, пробковое дерево. Дуб¬ 
няк, Російсько-український Словничок, 
1917, 28. 

Кордуб&н, на, старьіймощньїй дубт>. 
"овсем'Ьстно вь Екатеринослав и 
ерсон. губ. 

Кордубачча, чча, корявьія деревья, 
іавним'ь образомт» дуб». Який тут 
іс? Саме кордубачча С. Апостолово, 

\'ерс. у 
Коротитися, корежиться. Усі біси 

ід хрестів корежутця. Харьк. г., 
*уп. у. Зтнограф. Обозр^ніе, М., 
.893, XVIII, 108. 

Коренйстий. 1) Твердий, какт> ко- 
)ень. Ой там земля коренистая, ой 
упам січня (= пмья) норовистая. 
"н'Ьдич'ь, Матеріали по народной 
словесности, Полтава 1915, 20, 21. 
Им^ющій много корней (о дереві). 
Зілля моє да вірьяноє дитя моє ко 
ханое, зілля моє коренистоє, дитя 
моє норовистоє. Данилові, П'Ьсни с. 
Андреевки, Нйжин. у., Кіевг, 1904, 75. 

Корзати, ломать. ІЦо це тю 
діду, тут робиш? -Та тут кор- 
заю дровцч та розкладаю огнище,— 
думка кандер зварити. С. Фалйевка, 
Херс. у. 

Корзо, за, способе. А яким кор- 
зом воно зроблено? Яким би корзом 
туди проїхати? С. Августиновка, 
Екатер. у. 

Коридор, ра, корридорг. Уманець, 
Тарас Бульба, Одеса, 1910, 07. 

Корилйстий, твердий, какт» дре- 
Бесная кора. Ой там земля кори- 
лис та я, а там сімнч норовистая. 
Гн'бдичт., Матеріали по народной 
словесности, Полтава, 1915, 20. 

Користолюбство, ва, користолю- 
біе. Уманець, Тарас Бульба, Одеса, 
1910, 87. 

Воритарь, ря, корридорт>, или про¬ 
ходе вг большихг хл'Ьбньїх'ь ліага- 
зинахг между закромами. С Исайки, 
Кіев г, Кан. у. Вт> томт> же значе¬ 
ній употребляетея зто слово и вт> раз- 
личнихг селахт» Подольскоіі г В'ь 
смислі „корридора1* оно употреблено 

• у Івана Франка в'ь соч. „В поті чола“. 

І Корйтом рот держати, пйть. Де ж 
1 оце ваш, дядьку, хлопець? Ні на ву- 
| лиці сго нема, ні в церкві.— Та де? 
1 Як був проїзд ар хире я, так забрали 

у Київ. У Київ, кажете? —Еге-ж! А 
іцо ж він там робе? У архирейсь- 
кгй півчій держить рот коритом. 
Батурин'ь. Черниг. г., Конотоп, у. 

Корйтуватий, им'Ьющій подобіе 
корита. С. Капуливка, Екатер. у. 

Корйця, ці, уменьш. огь слова 
„кора1*. Ой, вербо, вербо, вербице, на 
тобі дубова кориця. Изт> народной 
п'Ьсни, записанной в'ь с. Солнцевк'Ь, 
Харьк. у. 

Норишувати, ругать, поносить* 
разд’Ьльївать. Так вона як вискочила 
за ворота та як почала її (сусіду) 
лаяти та коришувати, як почала, 
то згадала і $ідау і бабу, і батька 
і матір. Д. Бодаковка, Полт. г., 
Мирг у. Так він его коригиував, ко- 
римував, та уже й більш нікуди. 
С. Солоное, Екатер. у. 

Корівнйк, кй, сарай или загорода 
для рогатаго скота. Д Богодарт», 
Екатер. г , Алекс. у., также Філоло¬ 
гічний Збірник памяти К. Михаль- 
чука, Київ, 1915, 145. 

Норіннова, воі, водка, настоенная 
на кореньях'ь. Вже в неї років де¬ 
сять корінкова мокне. Проскурівна, 
Київ, 1913, 15. 

Корінь, ня, репіз у мужчина или 
у животнихі), самцовт). С. Солнцевка, 
Харьк. у. Иноді сеча запіраєтця від 
того, іцо у члені („коріні") застря¬ 
ють так звані січові камінці, чи 
пісок (камьяна хороба), або там 
наростають які опухи. Корольов, 
Ветеринарні поради, СПБ., 1908, 
IV , 33. 

Корі'ньчик, на, коріньчик солодкий, 
растеніе (Зіит зізагит Ь), растегь 
на лугахт>, болотах'ь, по берегами 
ріж'ь, корень сладкій, сьіьдобний 
содержигь і°/0 сахара. Харьковскій 
Сборник'ь, 1892, VI, 02. 

Корковий, пробочний Клавйія де- 
кі ьька раз збірасшця бігти топи¬ 
тись, а я регочу і раджу їй взяти 
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з собою корковий попе. Винничеяко, 
ЛНВ, 1917, II—III, 200: І 

Кормйтель, ля, кормитель. Со- і 
творіть милостині:), зажичгппе собі 
царства небесного, дорогі гормителі! | 
М. Котовка, екатер г., Новом. у. Изл> • 
слові» сліпого нищаго на ярмарки. 

Кормля, лі, кормленеє, питаніе. | 
Кормля свиней тричі на день. Д. Вой- 
сковая, Екатер. у. Слозарь книж.малор. І 
Р'Ьчи XVII в,, Кіевт», 188?, 35. ' 

Норнеплід, ЛОДУ, КОР' е плоді». От і 
7 насівай тод' на двох десятинах ! 
хліба, трави та ще й корнеплодів. ! 
„Село", 1910, № 33, 8. і 
Корнерізка, ки, сельско-хозяйствен- ' 

ная машинка для рЬзанья бураковт» І 
на кормі» скоту. Чикаленко, Розмова | 
про сільське хазяйство, СПБ, 1910, ; 
III, 40. 

Коробка, ки. 1) Глупий челов-Ькт». 
Ото 111,0 чортова коробка, отой 
Матвійко? X. Онацькій, ГІолт. г., і 
Мирг. у. Также Ястребова, Малорус- 
скія прозвища ві» Херсонской г., 
Одесса, 1893, 12. Таке воно сг>бі 
дурне, як коробка: сьгоднч покладеш ' 
у ню одно, п .метра друге, а там . 
усиплеш трете, так і воно,—сзог?о 
у нУго ничого нема, хто як наст- ! 
ринче, так воно і каже. С. Куле- | 
бивка, Екатер. г., Новол. у. 2) Груд- | 
ная клітка /пі» скелет Ь челов*Ька). ! 
Лункевпч, Життя людського тіла, і 
Петроград, 1916, 18. 

Короблйвий, задористьій, норови- 
стьій, задиристий. Рідний Край, 1909, 
№ 2, 9. 

Норобушнии, ка, коробейникт». 
С. Солнцевка, Харьк. у; такжеГн^дичт», 
Матеріали по наоодной словесности, 
Полтава. ] 91 б, IV, 29. 

Коробчатий, ичйюшій сходство сі» 
коробкой. До цієї дв'р? треба ко- 
робчатого замка, а такий, чк цей, 
сюди не підхожий. Мандрнковка, 
Екатер. у. 

Корова, ви, басі», музикальний 
инструменті». Скріпиш каже: там 
нач добре буде, побачимо, як там 
буде, корови (бає) повітали горілку. 

Волинки, Черн. г., Сосн. у. Труди 
о-ва изслйдов. Вольїни, 1914. ХН, 192. 

Короватий, похожій на корову. 
Вона уже (телиця) велика, уже 
коровата. С. Вовниги, Екатер. у. 

Норовйй,коревнй (огь слова„корь"). 
Морова зараза сильніща за скарла¬ 
тину: на кір слабують всі діти, які 
ще не слабували па песо. М. Левиць- 
кий,* Лікарські поради, СПБ, 1913, 99. 

Коровий, (?) Купуючи вт» них та- 
ковне скляници и скла привозимо, 
маеть зася оное скло привозное оті» 
ге^е пташати и продавати не доро- 
жей—одно коровую скленицу по 
іместь литовекпхт» большихт», за ко- 
торие меншим» пенезєй по два и„єть, 
а меншихі» склениці» по три пенези 
тихі» же большихт» пенезей. Любав- 
скій, Лит. рус. сеймі», приложенія. 58. 

Корові обіддя, такїя ободья, ко- 
тория ВИДІЛИВ! ЮТСЯ Т8КТ», чтоби ихь 
коровая сторона била обращена 
кнаружи круга. Александровичт», Ку- 
старние древодйльние промисли вь 
Пододьской г., Кіевт», 109. 

Корозяя, чі. сі рай для корові». 
Філологічний Збірник памяти К. Ми- 
хальчука, Київ 1915, 145. 

Кор"Всдка, К!і, хороводна, пред- 
водитсльпица толпн діг.чатг-, запра- 
т’илка. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Коровьяк6вий,изт»травикоровьяку‘ 
Коровьяковий одвар пьють вагітні 
жати проти бс'лі в животі. С. 
Зеселое, Харьк. у. 

Корогва м вая. коровай-, спадебний 
хл^бт», галицко-русское. Няй йдут 
корогвай вити. С Мщанець, Старо- 
самборскаго поз. Н Дурново, Хресто¬ 
матія по малорусскои діалектологіи 
М , 1913, 42. 

КОРОГВЯНИЙ* ХОруГБЯНННЙ. А Пф'Ж 
іцо такс валястця у вас на дзві¬ 
ниці?— Та цестарі корогвяніппцьрки. 
С. Алферовка, Екатер. г., Верхи, у. 

Корогод, да, хороводе. Марія 
Гекова, як була дівчиною, то завжди 
вона вела корогод на грищах. 
С. Солнцевка/ Хйрьк. у. 
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Кородйтися, сопротивляться, упи¬ 
раться. Вони егоухопили попідруки 
та тягнуть до волости, а він не 
хоче, кородитця. С. Кулебивка, Ека- 
тер. г, Новом. у. 

Кброк, на, пробка. Як пустимо 
з рук корок од бутельки, то він 
упаде на землю; але як пустимо его 
на воду, то •він не упірне, а буде 
плавати зверху. Світова Зірниця,' 
1907, № 2, 10. 

Королбвщина, ни, им%нія, числив¬ 
шійся за королями вт» Литовско- 
Польскомт» гос-вб. Трудьі Подольскаго 
церк-го историко - археолбгическаго 
Общества, Я, 428. 

Короліанин, королевнин-ь. Король 
і его радники повели Гриця в коро- 
лівнину світлицю. Молода Україна, 
1912, № 1, 19. 

Королі, лів, шишечки на заднихт» 
ногахі» у лошади, — очень чувстви- 
тельньїя мбста, по которьімт. бьютт» 
лошадь жестокіе хозяева, когда уста- 
лая лошадь отказивается везти возі». 
Такой бой пошель огь цьігані». Рід¬ 

ний Край, 1911, 25, 5. 
Король і війт, роді» игри ИЛИ 

забави ві> Гагіиціи и Угорщині „на 
посіджінні" у т б л а покойника. 
Етнограф. Збірник, Львів, 1912, 241. 

Нороль Пилип, одинт» изт> сортові» 
кукурузьі, обично растущій, наряду со 
„спасівською",' на огородахі» и на 
поляхь Украйни. Рілля, 1911, № 2, ЗО. 

Король старічий, или„ пан-майст- 
ро“, глава цеха слбпихт» кобзарей или 
бандуристові», существовавшаго на 
Украинб вт» теченіе первой половини 
ХІХ столбтія. 

Коромисло, ла, тоже, что „гбрчик" 
„орчик". См. зти слова. С. Кацовщи- 
на, Волин. г., Овруч, у. 

Корона, ни,верховная вдасть, царь. 
Як вийшла воля, так нам корона 
давала землю, а ми не схотіли. 
С. Володарка, Кіевск. г., Звенигор. у. 

Коронна, ни, кружево. Величко, 
Дотопись, Кіевг, 1864. IV, 125. 

Коронов&ти б&бу-повитуху. Коро- 
новать бабу-повитуху сь цблью ви- 

нудить огь нея ново» угощеніе на 
родинахі». Для зтого бабу возяті>.по 
селу зимой вт> телбгб, а лбтомт» ві> 
саняхі» женатие мужчини, для чего 
сами впрягаются вмб^то лошади. Зто 
и називается коронованіемт» баби. 
С. Крупецт», Волин. г., Острож, у. 

Корбнчастий, корінчастий, из-ь 
золота низкаго достоинства. Кунтуш 
позументомі» корунчастим обложений. 
Любецкій архивт» гр. Милорадовича, 
Кіевт», 1898, І, 12. 

Короліць, цй, см.слово„скатертки“. 
Коропйця, ці, карпица (риба). Це 

короп, а це коропйця, — ця дорогим, 
ніж короп. — Через що? Через те, 
що в ній багато икргл С. Кулебивка, 
Екат. г., Новом. у. 

Коропйч, чі, риба карпі», самець. 
С. Бузовка, Е катер, г., Новом. у. 

Коровія-змія, пії, скорпіонь-змбя 
На морі-окіят, на острові Буяні: 
там змія - коропія. См. слово „ско- 
ропія“. вт» настоящем-й Словарб. Харь- 
ковскій Сборникт», 1895, IX, 293. 

Кбропова лускй, роді» тканаго 
узора на скатертях!» и ручникахт». 
КуСтарн. промисли Подольской г., 
Кіевь, 191-6, 154. Кустарная промисл. 
вт» Кіевской г., 1912, 231. 

Коропьячий, относящійся кт> рибб 
коропу или карпу. Коропьяча голова. 
С. Поповка, Полт. г , Мйрг. у. 

Коропьячий царь, рй. „Коропьячим 
царем" -називають небольшого (около 
З килогр.), золотистар коропа, Очень 
статнаго, тонкаго и дпинненькаго; о 
немт» говорятт», что оні» бистрий и 
потому всегда вискакиваетт» изі 
„гарду" (искуственной риболовной 
загорожи вт» водб); когда его пойма¬ 
ють, то пускаюті» вт» Дунай, иногда 
подержавши его на веревочкб вт» 
„єрику", чтоби посмотрбть на него. 
Добруджа. Хв. Вовк, Материяли до 
укр.-руськ. етнології, Л., 1899,1, 44. 

Норостівйць, ця, покритий коро- 
стой, чесоткой» Чортів коростівець, 
ще й він туди ж таки до багачів 
теїиетця. X. Селошинт», Екатер. г., 
Алекс. у. 
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Коростяник,на, паразита, „коро¬ 
сти", чесотки. Корольов, Ветеринарні 
поради, СПБ, 1908, III, 5, 21. 23. 

Короткосрочний, краткосрочньїй. 
Вістник т-ва „Просвіта", Катерино¬ 
слав, 1917, 23/іу, № 0, стр. 2. 

Короткотілий, КОРОТКОТЬЛЬІЙ. Без- 
хвоста, короткотіла лиска проле¬ 
тіла над ставом. Коцюбинський, 
Дебют, СПБ—Львів, 28 

Короткоухий, короткоухий. Сви¬ 
ней годують на Україні багато, 
звичайно московської короткоухої 
породи. Рудницький, Коротка геогра¬ 
фія України, Київ—Львів, 1910, 151. 

Короткошиїй, короткошеій. Сусід 
мій, грубий, короткошиїй купець, 
одщібае комірник, бо ему душно і 
починає ходить по вагоні. Коцю¬ 
бинський, Дебют, СПБ. Львів, 1911, 33. 

Короткуватий, коротковатьій. На 
ему була чорна, полатана у двох 
місцях, смушева шапка, сіра, трохи 
короткувата чумарка.Яновська Опо¬ 
відання, Киів, 1905, 83. 

Коротун, ні, малорослий. 
(жінка) здоровенна, а він у неї ко¬ 
ротун. С. Цвиркуньї, Харьк. у. 

Коротунчик, ка. Л/ш манесенький, 
мій коротунчику!(мати до хлопчика). 
Д. Богодар'ь, Екатер. г., Алекс. у. 

Коротч&й, чал, малорослий чело- 
в^К'ь. С. Андреевка, Екатер. г., 
Бахм. у. 

Коротчати, долаться короче. Так 
жив Лабакан, і іцасливий і задово¬ 
лений , може• він живе і досі, дивую¬ 
чись, як голка може сама шити, а 
нитка не коротчати. Олесь, Казки, 
Киів, 1913, II, 50. 

Коротяк, кй, короткій, малорослий 
челов'Ьк'ь. Ястребовт», Малорусскіяпро- 
звища вт> Херсонской г. Одесса, 
1893, 10. 

Короховйй, огь слова „корх", 
щепотка или м'Ьра длини, вт. ширину 
ладони. Екатер. г., Павл. у. 

Корпйшка. ки, хлопотунья. Миш¬ 
ка - корпйшка почала всего шукати. 
Молода Україна, 1910, № 1, 14 

Корповушка, ки, уховертка. Сл 
Бол. Даниловка, Харьк. у. 

Корректор, оа, корректорг. Треб¬ 
ника Петра Могили, Кіев'ь, 1640, 
предмова, 0. 

Корреспонденція, ції, корреспон- 
денція. Прошу вашої вельможности 
имій мя незабвенна в частой кор- 
респонденціи, в любові и приязни. 
Зварницкій, Источ. для ист. зап. коз., 
1, 991. 

| Коре, са, полозт> вт> саняхт>; вт> 
Словарй Гринченка (І—II, 231), „кор- 
са“ (си). Д. Богодарт>, Екатер. г., 
Новом. у. 

І Корсак, ка, изв^стная порода ли- 
сици, водящаяся вл> восточннхпь уЬз- 

I дах'ьЕкатеринослав. губ.,Славяносерб. 
! и Бахмут., н'Ьсколько меньше обик- 
| новенной лисицьі, но изящн^е и гра- 
і ціозн'Ье, на цв'Ьт'ь С’Ьдовато-рижая. 

І Корста, ти, см. слово „буда\ 

Корувйти, лечить. Торують, лЬ- 
I чатг. Житом у. Труди о-ва изслЬдов. 
| Волини, Житомира, 1911, V, 0. 

Корунувйтися, гулять, пьянство- 
| вать. Оце я аж три дні корунувалась. 
і Д. Бодаковка, Полт. г , Мирг. у. 

г Корцюбатий, кривоногій, коротко- 
I ногій. Воно, теє дитинча, так 
\ мале, худке, корцюбате. Батуринт, 
| Черниг. г.г Конот. у 

Корчаговина, ни, коренастое де¬ 
рево, ві> н^сколько кривьіхт» ство¬ 
лова Ошсю корчаговину теж мож¬ 
на зрубить, а от сего дубка—поки¬ 
нуть, він один і рівнесенько росте. 
Кіевск. г.. О. Пчілка. 

Корчйк, на, кривия в^тви дерева. 
Я те пряменьке оставив, а корчак 
одрізав і поодкидав. С. Шульгивка, 
Екатер, г., Новом. у. 

Корчана, ки, горбатий. Харьк. г., 
Куп. у Зтнограф. Обозр^ніе, 1697, 
XXII, 77. 

Корчакуватий, пеньковатий, ку- 
стистнй. Нечуй - Левіцький, Повісті, 
Киів, 1914, IX, 101. 

Корчамака, ки, отрубокт> дерева 
с/ь кривими и толстьіми сучьями. Сл. 
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Мартовая, Харьк. г., Волч у. м. Ло- 
бодовскій, также с. Капуливка, Ека- 
тер., у. 

Кбрчань, ні, покривленния деревья. 
Отам поїдені у ліс, то набери кор- 
чані —будуть хояь дрова. С. Пуш-' 
каровка, Екат. г., Верхи, у. 

КорчймяцЯ. ці, корчма. Яко вт» 
гроб'Ьхт» иешкаеть, вт» домахі» вше- 
течнихт»,, албо вг корчемницахт». Ра- 
дивиловскій, Вінець Христові,, Кіев-ь, 
1688;, 140. 

ОДрчи лихі, болйзнь оті» употре- 
бденія, вм^ст-Ь ст» рожью, или кукуру- 
зой, такт» назьіваемнхт» чорнихі» рож¬ 
нові». Ріжки—то дуже сильна от¬ 
рута'. кбли іх наїстися багато од¬ 
разу, то можна дуже тяжко за¬ 
слабнути і навіть померти; а коли 
їх уживати потрохи, але довгій 
час (розмолотих у борошні) то 
робитця тяжка короба: „лихі 
корчі*. М. Левицький, Лікарські по¬ 
ради, СПБ, 1913, 175, 176. 

Корчійно, нар , конвульсивно. Ума- 
нець, Тарас Бульба, Одеса, і 910, 8. 

Корчмовий, относящійся кг корч¬ 
мі. Зварницкій Источ. для ист,. зап. 
коз., II, 1215. 

Корчомаку8&тий, покрученний, по- 
кривленньїй. Трохи низче з тріщини 
скелі росла корчомакувата деревина. 
Будяк, Орел—піднебесні крила Київ, 
1911, 62. Корчомакувате дерево—те, 
що має дуже криві, покарлючені 
гилкії; дуби дуже корчомакуваті. Сл. 
Старо-Салтовт», Харьк. г., Волч. у. 

Корчіані пбнязі, деньги, собирав- 
шіяся нам^стниками-державцами или 
дворянами изі» центра сь корчомт», 
существовавшихт» вт» мйстй, и отси- 
лавшіяся вт, скарбі». Любавскій, 06- 
ластное даленіє. 733. 

Корчми, нй, м£сто, гд8 внкорче- 
вант» лйст». У нас усієї землі двісті 
десятин та ще корчуна тридцять. 
десятин. Вольїнск. г., Ровен. у. 

Корявий, им£ющій шероховатую, 
подобно кор'Ь дерева, поверхность. - 
Коряві огірки се літо та малі та по¬ 
жовклі. Сл. Мартовая, Харьк. губ., 

Волч. у. 1У|. Лободовскій. Корявий ду¬ 
бок, корявий берест. С. Солнцевка, 
Харьк. у. 

Коряк, ка. Це воно у нас попро- 
стому так кобзу звуть. Звуть ** й 
бандура, а ще простіше коряк. Сл'Ьпой 
кобзарь Михайло Кравченко, М. Бол. 
Сорочинцн, Полт. г., Мирг. у. 

Коряк, кД, вьшуклая сторона у 
бандури, противоположная струнамт». 
С. Большая Даниловка, С. Деркачи, 
Харьк. у. М. Лободовскій. 

Корячитися, искривляться. Спови¬ 
вають дітей за для—того, щоб не 
корячплись руки та ноги. Матеріали 
до Укр.-руськ. етнології,Л, 1907, IX; 7. 

Корячкбвий, ковшовий. Корячкова 
риба, така, шо продаєтця■ не на 
хунт, а на коряк. М. Никополь, 
Екатер. у: 

Корячкою, нар., разставляя ноги, 
окарачі». Воно бідне (дитя) корячкою 
шкопиртае за тою ходушкою. Мате¬ 
ріали до укр.-руськ: етнології, Л., 
1907, IX, 51. 

Коряшнии, ка, корячникт». Такт» 
називають старие Д"Ьди в^ь Екатери- 
нослав. губ. запорожскихі» козакові», 
потому, что „запорожець сяде у'ко¬ 
ряк та й плаває скрізь по очеретах, 
неначе в каюці; вони великі знахурі 
були, ото і плавали *в коряках*. 
С. Капуливка, Екат. у. 

Кос, са, уменьиі. носик, ка, дрозді» 
черний. Полт. г., Мирг. у. 

КосД, сй. 1) Песчаная гряда - на 
вод’Ь. Повсем'Ьстно вт» Екатцриносл., 
Херсон, и Тавричі г. 2) Поджелудоч- 
ная железа. Адаменко, Медицінський 
Словничок, Могилев, 1917, 19. 

КосДк, нй, або чбрнядь, ді, хохла¬ 
тая или чубатая утка, Апаз іиЙе’поза, 
Їи1і§и1а сгізі^іа. Полт. г., Луб.,у. 

КосДрщина, ни, попойка мужи¬ 
кові» или балі» во время ' сЬнокоса, 
посл’Ь окончанія работт» и возвраще- 
нія домой, вт» какомі»-либо зараннє 
нам'Ьченномт» двор'Ь, куда ' они соби- 
раются и гдб ’имт» приготовляють 
баби пищу и водку. В-ь таких!» слу- 
чаяхь кт> хозяйкі двора приходяті» 
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помогать ей другія баби, подруги и 
кумушки, как-ь он£ говорять, „йдуть 
ложки мити: нум (будем) ложки 
мити!" М. Александровка, Черниг. г, 
Сосниц. у. 

Косець, ця, косарь. На болоті 
косець косить да припавши голосить: 
„да ти, моя коса тупа, ти моя 
жона скупа!* X. Хорею», Минск. г., 
Мозьір. у. 

Косечі, чів, (?). Побував і в про¬ 
би нціях, на косечах та на заліз¬ 
ниці одгарцював. Засів, 1911, № 19, 
285. 

Косйти можна на голу косу, на 
ключку, на грабки. Хв. Вовк, Мате- 
рияли укр.-руск. етнологи, Л, 1899, 
І, П. 

Косйці, сйць, дикій тюльпана, 
род-ь вишивки. С. Калюшино, Ущиц- 
каго у. Кустарние промисли По- 
дольской г., Кіев-ь, 1916, 321. Род-ь 
раскраски на глиняной посуді. Ку- 
старн. промишл. Кіевск. г., 1912, 53. 
Родт» узора на пасхальной писанка. 
Скаржинская, Описаніе народних-ь 
писаною», 1899, І, 127. 

Косич&стий, заплетений подобно 
косі». Сишрицс-дівано, тебе мати 
кличе, через шин, через, тин, через 
косичастий. Зварницкій, Малорос, 
народи. п-Ьснй, Ек-славт», 1906, 57. 

Косйчки селезникови, род-ь узора 
на пасхальной писанка. Скаржинская, 
Описаніе народних-ь писанок-ь, 1899, 
І, 122, 

Косій, сій, косарь. С. Поповка, 
Полт. г. Мирг. у., д. Богодар-ь, Екатер. 
г. Алекс. у. 

Коскбвий, полинний; носкові дрова, 
пол-Ьнния дрова. Зар-Ьцкій, Гончарний 
промисел-ь в-ь Полтав. г., 1894, 71. 

Космй/яй, хлопок-ь. С. Володарка, 
Кіевск. г. Звениг. у. 

Космйтий краю, носматий товар— 
соболи, куни, риси, лиси, волки, 
белки, сибирки, росомаки. Любавскій, 
Литов.-рус/ сеймг, приложенія, Г07. 

Косм&точка, ки, косматочка. Овеч¬ 
ко — коєматочко, хто тебе пасе, 
маточко? Народная п-Ьсня, -Зтнограф. 

ОбозрЬніе, 1907, ЬХХХІ—ЬХХХІІ, 
№ 2—3, 138. 

Косм&чка, ки, косматая, неразче- 
санная. Бач, яка космачка! Ти хоч би 
пальцями пригладила свою голову! 

•С.-Бузовка, Екатер. г., Новом. у. 
Космоніжка, ни, порода голубей 

с-ь косматими, т. е. покритими пе- 
рьями,ножками. С. Солнцевка, Харьк.,у. 

Космонбгмй, с-ь косматими ногами. 
Харитина кривонога, космонога. 
Харьк. г., Куп. у. Зтнограф. Обозр-Ь- 
ніе,/1897, ХХХІ1, 77. 

Косникй, ників, узенькія, чернаго 
цв'Ьта, недолгія ленточки, вплетения 
в-ь концах-ь кос-ь. Філолоґічн. Збір¬ 
ник памяти К. Михальчука, Київ, 
1915, 145. 

Косовйчний, косовичний. Тепер, 
як раз косовичне время,—не до роз¬ 
копів могил. С. Веселое, Таврич. г,. 
Мелит. у. 

Косоглядкі, ни, раскосая, косо- 
глазая. І По й у того козаченька 
під хатою грядка, одна у его дочка 
та й та косоглядка. Гн-Ьдич-ь, Ма¬ 
теріали по народной словесности, 
Полтава, 1915 г. 

Косоклйння, ння, род-ь узора на 
пасхальной писанка. Скаржинская, 
Описаніе народних-ь писаною», 1899, 
І, 136. 

Косоковгірка, КИ, косоворотка. Ши¬ 
роке, скуласте обличча, з товсто- 
мясими губами, сорочка-косокомірка, 
засмальцевані на колінах шаровари, 
засунуті в чоботи давали ему схо¬ 
жість на буфетника з реставрації 
ссреднсї руки. Барвінський, Нариси й 
оповіданнія, Полтава., 1907, 134. 

Косоугольник, на, косоугольник-ь. 
Степовик, Арихметика, Полтава, 1909, 
117. 

Кост&нт, та, соб. имя Констан- 
тин-ь. Любецкій архив-ь гр. Афилорадо- 

•вича, Кіев-ь, 1898, І, 14. 
Костйнтій, тій, соб. имя Когістан- 

тин-ь. Зварницкій,. Источ. для яст. 
зап. коз„ Г, 599. 
- Костень, ня,' соб. имя Константин-ь. 
С. Володарка, Кіевск.' г., Звениг. у. 
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Костииівна, ии, сорті яблокі, из- 
в-Ьстньїй сі очень давнихі времені 
на Украйні, заимствованний н'Ьмцами 
изі Украйни и названний сортомі 
яблокт» „Ольга Николаевна, или коро¬ 
лева Ольга0. Чикаленко Розмова про 
сельське хазяйство,.ЄПБ, ПОЗ, V, 71. 

Костйль, ля,верхняя жел'Ьзная руч¬ 
ка ві> большой пилі», которою распи- 
ливают-ь дерево на доски. М. Комишна, 
Полт. г., Мирг. у. СмдСлово'ягамІрка". 

Костйр, ру, роді» трави. Горошкові 
трави—люцерна, конюшина, костйр, 
тимофієвка й инші. „Село”, 1910 
№ 29, 12. 

Костйря, рі, игрокт» вт, кости. 
С Старий Кодакі, Екат. у- Также 
Радивиловскій, В*неці Христові», 
Кіев-ь, 1688, 31. Костирями или коста- 
рями ві старину на Руси звали мошен- 
никовт». Сббственно „постарити" зна¬ 
чило ловко попадать биткою вт> бабки, 
отсюда „костарь* или вкост«рь“, 
сначала искусний игрокт» вт» бабки, 
потомі мошечникт», промишлявшій 
игрою вт» кости нинішній шуллерт» 
Тихоновт», Черниговскіе Старци, 124. 
Труди Черниг. Губерн. Архив. комисіи, 
вип. II. 

Костівка, ИИ, (?). Як Петрівка, то 
на хліб костівка, поговорка.' Сл Ро- 
жична, Волин. г., Засл. у. Теодоровичі 
Историко - статистическое описаніе 
церквей и приходові Волинской єпар¬ 
хій, Почаеві, 1893, III, 610. 

Костовйтий, костистий, костова- 
тиЙ. Риба головеуь—тама костови- 
та риба', костовйтішої од неї нема: 
хоч як бережешся, й кісток наков¬ 
таєшся ївши головня. Г. Харьковт», 
М. Лободрвскій.. 

Костовйще, ща м*сто, гд-Ь сло- 
жени кости павшихт» воиновт». Піду, 
огляну славне козацьке костовйще. 
Маяк, 1913, VII, 10. 

Костои на, кость. С. Желтое, Ека- 
териносл. г., Верхи, у. 

НосТоіда, ди, костоіда. Зубний 
біль теж трстляетця у коней, при¬ 
наймні у. старих, й нападає від 
того, що вкий-небудь зуб починає 

гнити (так звана пкостоїда зубів*). 
Корольов, Ветеринарні поради, СПБ, 
1908, І, 35. 

Костоус, са, челов-Ькт» ст> твер¬ 
дими. Щетинистими, „дротяними0 уса¬ 
ми. С Володарка, Кіевск. г.,3вениг. у. 

Кострбць, ця, множ число ио- 
стреці, видающіяся вт» тізовихі ко- 
стяхт», кости движущіяся при ХОДрб*. 

У старого костреці болять. Сл. Мар- 
товая, Харьковской губ,, Волчан. у. 
М. Лободовскій. 

Кострикуватий, придирчивий, за¬ 
диристий, занозливий^ Батюшка у 
нас дуже гарний: тихий, як Боже 
літо, та простий та незлобливий, 
а матушка кострикувата, ще й 
добре таки кострикувата. С. Лоц- 
манская Каменка, Екат. у. Вт» сл- 
Мартовой, Харьк. г, Волч. у, гово¬ 
рять „костричуватий0. Омелько ко. 
стричуватий чоловік. М. Лободовскій 

Костровий, (?), вт» народной п*сн*: 
Купи черевички, малі-цевелички, ко¬ 
строві чулочки, золоті стрілочки. 
Полт. г. 

Коструба, би. ностру'биа, ии, не¬ 
чоса, неряха, взіерошенний, вихря¬ 
стий. С /Капуливка, Екатер. у. Як 
розсердчтця батьки на хлопців, то 
кажуть „голованіи на ЇХ; а як на 
дівчат, то кострубки, а як на 
обоіх, то „товкучи*, як ті дуже 
товчутця.. Матеріали до укр-руськ. 
етнології, Л , IX, 70. 

Кострубатий, пнистий (о дерев*). 
С. Залимант», Воронеж, г., Богуч. у: 

Кострубатість, косматость, неров- 
ность, взіерошенность. Корольов, Про 
людське тіло, Полтава, 1908, 14. 

Коструб&товий, мохнатий, не- 
гладкій. £Соци . три кострубатовихт» 
белихт». Верзиловт», Очерки торговли 
Южной Русу, Черниговт», 1898, .18. 

Костувйтий» костистий: Високий,, 
худорлявий, рябий,ще й костуватий. 
С. Солнцевка, Харьк. у. 

Костурячча, чча, собир. отт» слова 
„костур0, клюка, посохт». Позабірали 
сліпці костурячча той подались на 
села. Сл. Старо-Салтові, Харьк. г., 
Волч. у. 25 
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Костявий, костлявьні. і суха вона 
і костява вона, а вбіраспщя усс у 
пите ясне. М. Вовчок, ЛНВ, 1908, 
ХІД, кн. ПІ, 472. 

Косувато, нар., косовато. Ось було 
під горою трохи косу вато. Гн'Ьдичт», 
Матеріальї по народной словесности, 
Полтава, 1910, IV, 50. 

Косцевий, косарскій. Косщві пісні, 
косарскія пйсни. X. Хорсісь, Минск. 
губ., Мозьір. у. 

Косьмина, ни собств. имя Косьма. 
Там Косьмину били, там Цосьмину 
вчили, чорни кудрі та й покрівавили. 
Изт> народной пізсни записанной в'ь 
сл. Нижней Писаревкй, Харьк. губ., 
Волч. у 

Косяк, ка, кусок'ь матерій. Лудану 
червоного- большой руки косяк. Ве- 
личко, Лйтопись. Кіевж, 1864, IV, 121. 

Кот, кота, загородь вт> рйк'Ь для 
ловли рьібьі на Кубани. Тоже, что 
„котець44. 

Кота тягти, родт> игрьі или забавьі 
в'ь Галиціи и Угорщині „на посід- 
/кінні“ у т^ла иокойника. Етнограф. 
Збірник, Львів, 19 і 2, 242. 

Котаренини, ків. колеса. В'ь за¬ 
гадка: Лесі ходорспики, а чотирі ко- 
тарсники, вміли вони тринпхлию, 
потягли на віулгщю Вольї, колеса в'ь 
гарбй, ярмо. Екатер. г. 

Котва, ви котвиця ці, якорь. Ра- 
дивиловскій, В-Ьнецт» Христова, Кіеві>, 
1088, 489. 

Котвичний, якорньїй. Там'ь-же. 

Котелка, ни, родт> д'Ьтской игрьі, 
которую устраиваюті) деревенскіе 
мальчики на улицй весною и л^томт». 
Виленск. губ., Лпдск. у., Остринскій 
приходе, Зткограф. Сборниіа>, СПБ., 
1853, І, 292. Также с. Славута Во- 
льін. г., Засл у. 

Коти, тів, опорки оть сапогь или 
валеною*. У вуй швидче коти та 
вискочи, послухай, хто там стукає 
у ворота. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Котики білі, котики червоні, теж 
горішки (на Лубенщині), або коткй, 
конюшина (на правому боці Дніпра), 

трава клеверг. Гавсевич, Про лі¬ 
карські трави, Київ, 1914, 20. 

Котинятко» Ка. умен. огь слова 
когь, котеночою». Л. Українка, Твори, 
І, 131. 

Коткй, ків, игра крашанками вт» 
дни праздника Пасхи. Скаржинская, 
Описаніе народних^ писаною*, 1899, 
І, 68. 

Коткувати, углаживать взоранную 
землю деревянньїм'ь коткомт» для удер- 
жанія в'ь ней влаги. Повсем'Ьстно юг 
Екатер. и Херс. г. 

Котлець, ця, умен. огь „кітликХ 
горшою» для кулешу. Кирик ледь 
жив, попілець за поріг висунув. Тру- 
дьі о-ва изслізд; Вольїни, 1909, V, 78. 

Котлобуха, хи, котловина между 
двухт* горт. С. Солнцеька, Харьк. у. 

4 Котлярський, котельний; котляр- 
ський цех; цехт> мйдников'ь, видйльїва- 
телей м'Ьдньїх'ь котловт>.Труди Подоль- 
скаго церковнаго ист.—арх. общест- 
ва, X, 433. 

Коток, ні, котою* для укативанія 
взоранной и зас'Ьянной зерномт» земля. 
ГІовсем'Ьстно в'ь Екатер. и Херс. г. 

Котух, хй. темний сарай, куда за- 
катьіваютг вози. Кубанская область. 

Котюра ри, большой коті*. Ото 
так кстюра! Д Богодарт», Екат. г., 
Алекс. у., также д Бодаковка, Полт. 
г., Мирг. у. 

Котюшка, ки, катушка. Це було 
его хазяйство: пляшка та ножичок, 
зроблений з коси, кількось гудзиків, 
скринька од сірничків, котюшка од 
ниток. Григоренко, Наші люде на 
селі, Юрьевт>, 1898, 76. 

Котяка, ки, увелич. огь слова „кіт“. 
С/Гомаковка, Екатер. у. 

Котяра, ри, увелич огь слова „кіт". 
Це панський котяра', бач яка мор- 
дяка.—як не лусне од жиру\ С. Солн¬ 
цевка, Харьк. у. 

Нотяхйм, ма, состоящій изт* „ко- 
тяха*, помста домашняго животнаго. 
Трохим — котяхим (бранний зпи- 
тегь), Харьк. г., Куп. у. 
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Коубиця, ЦІ, около печи, РЯДОІУГЬ І 
сь дьімаремгь („коміном®), довольно 1 
просторная печурка для складьіванія і 
ложєкі и т. п. Філолог. Збірник па- | 
мяти К. Михальчука, Київ, 1015, 145. | 

Кофля, лі, тоже, что „полоник", 
большая разливная ложка. ЕтноГраф. 
Збірник; Львів, 1912, 368. 

Кох&нна, ки, одинт> изт> сортові | 
груцть. С. Фал'Ьевка-Садовая, Херс. у. і 
Клаппа кох&нка. Чикаленко, Розмова 
про сельське хазяйство, СПБ., 1003, V, 
78. 

Кохва, ви, раст., волчані, Ьиріпиз. 
Аннєнкові, Ботаническій Словарь, 
СПБ, 1878. 

Коцбрство, ва, приготовленіе до- 
мотканньїхі коцей или коврові. Оте 
коцарство, так воно колись годува¬ 
ло отутечки кілька людей по на¬ 
ших селах, а тепер про него і чут¬ 
ки нема. Г. Харькові. 

Коцбога, ги, кочерга. Мужики— 
хто ножем, хто вилками, хто 
когфогою. вабили вовка. С. Б^лое, 
Минск. г. Пинск. у. 

Коцкати, стучать. Серед писку і 
глоти нестерпуче когщав десь млин 
деревяним клекотом згуків. Коцю¬ 
бинський, Тіні забутих предків, СПБ, 
Львів, 1913, 66. 

Коцюба, куцюбб, бй, полу круглая, 
деревянная дощечка, поставленная 
вертикально на длинной,горизонталь¬ 
ний, деревянной ручк-Ь, употребляе- 
мая для вьігребанія горящихі углей 
изт> печи. С. Немовичи, С. Городокі, 
Волинск. г., Ровен. у. 

Коцюб&тий, скорченньїй на подо- 
біе „коцюби", т. е. кочерги. Чорний, 
рябий, коцюбатий волох. С. Звонец- 
кое, Екат. у. 

Коцюбнйк, ка, мйсто возлй печи, 
гд'Ь обьїчно ставятся рогачи. Рідний 
Край, 1913, № 1, 17. 

Коцюфуся, сі, коті, ласкательно. 
Там же, як би ви побачили, у тих 
Семенових, який коцюфуся! От де 
коцюфуся, так ото кип! Никополь. 

Кочалчстий, свитьій ,кочаломі® 
или сувоемі, круглий. Дайте ще й 
постілку, верети кочалистіі, волики 
чубанистіі Дай вареники кочалиппі 
ще й волики чубанистп Кіевская 
Старина, 1905, май, 222; октябрь, 77, 7.^ 

Кочевйско, ка, м^сто кочевья. Л-Ь- 
топись Самовидца, Кієві, 1876, 387 

Кочергбч, ча, кочерга по отчеству. 
Як побашькові звуть кочергу!—А як! 
— Еге не знаєш! — Та як же її!— 
Кочергач!—Як то так кочергач!—А 
так: кочерга, а її батько рогач, от 
ніобій вийшло кочергач!Д. Богодарі, 
Екат. г. Алекс. у. 

Кочіш, ша, кучерь, галицко-русск. 
На другий раз кочіш того пана 
запряг коні, а она сіла си на бричку. 
Горова. Перемишл. повіта. 

Кочія, чії, повозка, возі, коляска 
Ище корень не скипів, уже милий 
пригрімтів: ой што тебе принесло, 
чи кочія, чи весло! Житецкій, Очеркі 
звуковой исторіи малорусскаго нар%- 
чія, Кієві, 1876, 335 

Кочкбр, рб, племенной барані, 
слово изв^стное ві различньїхі 
стахі Херсонской г На сартовскомі 
язьїкіь „кочкар"— нехолощоньїй ба¬ 
рана Наливкині, Русско сартовскій 
Словарь, Казань, 1884, 68. 

Кочкувбння, кічкувбння, ННЯ, кор- 
чеванье, корчовка. Мицкж, Про пере¬ 
селення на Амур та в Усурійський 
край, Київ, 1909, 12. 

Кочкувбти, корчевать (л^сь). Ми- 
цюкі. Тамі же, (і. 

Кочман, кучман, на, чєлов^кі сі 
всклокоченними на голові волосами. 
С. Попельнастое, Екатер. г., Верхи, у. 

Кочовйй, кочевой. Часто досить 
бувало одноі погрози, і греки залюбки 
відкупалися грішми та добром від 
наїздів кочових сусідів. Ростовцеві, 
Давно минуле нашого півдня, Петро¬ 
град, 1916, 16. 

Кочовнин, ка, кочєвникі. Черняв- 
! ський, Оповідання, Київ, 1913, 16. 

і Кочувбтий, любящій кочевать, 
! склонньїй кь кочеванію. Цигане-то 
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народ кочуватий; вони не можуть 
сидіти на однім місці. С. Желтое, 
Екатер. г , Верхи, у. 

Кочук, на, шкворень у плуга. С. За- 
лиман'В, Воронеж, г., Еогуч. у. 

Кошіткин, ка, болотное растеніе. 
Рудницьіс й, Коротка географія Укра¬ 
їни, Київ—Львів, 1910, 138. 

Коши, шів особьія ясли для корма 
скота, пом'Ьщаемьія вт> такт» назві- 
ваемомть підгуменку, прогуменку. про- 
гуменню. См зти слова. С Горо- 
докіз, Вольїн. г., Ровен у. 

Кошара, ; н огореженное забо- 
ромг пространство, куд? зимой на 
день загоняюгь скоті). Віз средин'Ь 
кошарьі вбиваютея по кругу колья, 
наклонньїе внгружу. Колья зти опле- 
таютея ви цей и образуїсгь бо ь 
шую корзину СТ> ЗЄліЛЯНЬіМТз ДНОМ1), 
котерая називаєте* „кошіль* С Жу¬ 
кові»/ Вольїн г, Осгр. у. 

К. шове сто, оберт» сі» покоса сЬна 
и и хлізоа Ті рг ,гого, кошеього па- 
шенного хлібного впред/ь (раньше) 
не б; >/ ЛОСЯ II ТЄП різ НЄ ОЄрЄТСЯ. 
Тр/дьі полтагской учено» арчіігпой 
комиспи, рої;. Ц9 !:ч, ой. 

Коглезиа, кV.*, корзина изт» рогози. 
Кустарная промишленность ьт Юев- 
ской г., 1912 123, 12Г>, 120. 

Кошхн, на будка пзт» хвороста. 
С. Залимант», Воронеж, г Еогуч. у. 

'Кошик жидівський, простая кор¬ 
зинка. Вт> с Щитках*!», Вшпіпідкаго 
у’Ьзда и вт> окрестньїх'ь сглахі» Г4и 
саревкі», Каїідачпх'Ь. Сокирні Цахь и 
др. віз прежнее щем*1 вь:д*ї»ливали 
,.жидівські (простие кошики, Ку- 
ста.ььіе промьсльї Псдольской г., 
Кіеглз, 1910 019. 

Кошп уваги, долать привалі», сто¬ 
ять кошеміз Вігни (3(.по/ ожці) 
он ут са е К'шикували бо тут і 
іводи, і трави, і звіря і птаства .С. Ве- 
се.іОе Тавр, г., Мелпт. у. 

Кошикиик кс. и). Також кошин- 
никоетз давнишнихг по степалгь бай- 
ракаміз и другим!» мізстамі» вт> за- 
порожекихтз дачахіз собираться до¬ 
лущать не будемо. П. Короленко, 

Матеріали по исторіи войска запо- 
рожекаго Харьковт», 1890, 31. 

Кошіль, ля, см. слово „кошараа. 
Коші'лна, ки, кошолка сі» кришкой» 

плетеная изіз тонкаго льїка, для ноше- 
НІЯ ВІЗ ней провизіи посредствсмі) ве- 
ревки черезіз плечо. Ковел. г , Ковел. у. 

Ношнодер, ра озорникт», живо¬ 
дері». С. Звонецкое, Екат. у. 

Кошкодерка, ки, озорная, живо- 
дерка Цс ти вже другу миску рол- 
била^ кошкодерка! С. Чемерское, Чер- 
ниговской г. Коз. у. 

Кошнодр&льство, ва, кошкодраль 
ство (о голосі) Годі за верещання, 
за кошкодральство плат ить! Рідний 
Край, 1909, № 44, 9. 

Ношкиця, ці, або кошовка, ки, ко¬ 
телка, віз которую виорасьіваютіз 
изтз челновіз пойманную рьібу и под- 
носятіз кіз столу, гд£ ее ждутіз рй- 
зальщики. Добруджа, Хв Вовк, Ма- 
терияли до укр - руськ. етнології, 
Л., 1о99, І, 48. 

!»!ошссачниця, ці. м'Ьсто, гдй ва- 
рятт> кашу. От тут С' Мв у запо¬ 
рожців Сула кошоварииия де еони 
ваги пі гобі кашу. С Андреевка. 
Екатер. г., Алекс у. 

Кошовка ки. корзинка, плетеная 
изіз лози* вставляемая віз возі» для 
сид^нія, откритая вперед» и кміью- 
щая спинку езади. Волинь. Уклин¬ 
еній народі», ПГД , 1910. II. Г>оО 

КсшовоьвьГ;, отг слова „кошовий г, 
главньїй начальник!) нойска зспорож- 
скихт» низових!» козакові». Совість 
души вошовС'коі. Звярницкій, Ист. 
для ист. зап коз., 19 »3 II, 10^3, 
1092, 1(99. 

Кошовство, ва, должность, уряді» 
кошев* го! - Отіз уряду кошовства од- 
ставленіз. Зварницкій, тамі» же, 1,213, 
1032, 1099. 

Коштина, ни, цйнность. С. Ради- 
шевка Вольїн г,, Засл. у. 

Кошкка, косінна, закссякка, ки, 
свадебная должность женщиньї (о^і) 
слова коса) см. слово заносланка. 
Трудьі общества изслйдователей Во- 
льіни, Житомирі», 1914, XII, 191. 
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Кошуля лі, роді» трави. £ така 
трава; вона так і зветця кошуля. 
От Н варять та й купають у ній 
ту дитину (од кошулі, се-б то 
струпу на головці) Матеріали до укр, - 

•руськ. етнол., Л. 1907, IX, 60. 

Кощйвити, долаться костлявимт», 
худйть. „Село", 1910, № 32, стр. 7. 

Кощій, щіч, нєвольникт», захвачен- 
ний русскими у половцеві). Игорь 
князь висВДЬ изт» сЬдла злат’Ь, а вт» 
сЬдло кощйево. Слово о полку Иго- 
рев-Ь. Дорошкевич 1 Білецький, Хре¬ 
стоматія по исторії укр. літер-и. 1918, 
і, 149. 

КоЗритися, совокупляться (преимущ. 
о собакахт»). Ич, чортова собачня, 
куди вилізла кояритись,—на площу. 
Волин. у. 

. Крав&тка, ки, шейний платок-в, гал- 
стухт» На нему неохайний, обшарпа¬ 
ний піджачок та вишивана сорочка 
з якоюсь стежкою замісць краватки. 
Винниченко, Промінь, 1917, № 1—2, 
стр. 2. 

Кравбць, цч, или головйч, чй, чор- 
ний головастий, навозний жукт», Ьеі- 
Ьгиз серЬаІоґез Г Филипьевь, О вред- 
нихт» насЬкомихь Полтавской г., СПБ , 
1883, 7. Ум крйвчиіі, на. Сводт» дан- 
ньіхт> о сельс-мі) хоз-в'Ь ві> Полтав¬ 
ской г., 1904, 41. 

Кравцівський, принадлежащій „крав¬ 
цю", портному. С. Диканька, Полт. у. 

Крйвчик, ка, родг жука. ЛИВ., 1910* 
ХЬІХ, кн. НІ, 693 

Кравчй ія, ні, портниха. ЛЧВ., 1907, 
XXXVII, кн. Ш, 392. 

. Крадбжа жи, крадежі» Зварниц- 
кій, Источ. для ист. зап коз., 1903, 
І, 967. 

Крадйжний, воровской Зварницкій, 
тамі» же, 966. 

Крадьмй, нар., украдкою. Етногра¬ 
фічний Збірник, Львів, 1912, 277. 

Нрадйнуватий, воровитий Особли¬ 
вий клопіт з крадюкуватиміі ді'Ь- 
•і-и Матеріали до укр -руськ. етно о- 
Ґії Л., 1907, IX, 11г 

Крабць, ці маленькій кусокі» хл%- 
ба; окраєць, большой кусокі» хлйба. 
Матеріали до укр'-руськ. етнології, 
Л. 1907, IX, 100. 

Крайкувйти, покривать края по¬ 
суди ПОЛИВОМ!), большею частью зеле- 
наго цв-Ьта. Гончарскій терміні. 
Заріщкій, Гончарний промиселк вь 
Полтавской г., 1894, 58. 

Крайню», кй, Живущій на краю 
села. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Країна, ни, краюха. У бабиній 
хатині висить хліба країна, собаки 
іавкоють. не можуть достать (за¬ 
гадка; місяць) Харьковскій Сборникт», 
1894, VIII, '383. 

Крам, м£сто продажи „краму", 
товару, м'Ьсто торговли. ПиНскіе єв¬ 
рей оті» лица всЬхі) литовскихт» 
євреєві» жалуются королю на кіев- 
скихт» м-Ьщань, что они прИззжимь 
на „крамахі» м^Ьсткихт»" не позволя- 
ютт» торговать.. Король разр-Ьиіилт» 
торговлю „на крамах-ь". Вер'зиловт», 
Очерки торговли Южной Руси, Чер- 
ниговт», 1898, 33 52. 

Крймарний, торговий. Старицький, 
Поезії, Київ, 1908, 137. 

Ррймаш, цій, роді» дйтской игри 
(главнимі) образомі» пастухові» і. Маль- 
чики вбивають вт» землю палку, кт> 
палкй привязиваюгь веревку, возлй 
палки складиваюгь веревку, послй 
чего одинь мальчикт» береті» вт» руку 
веревку, б^гаегь вокругт» палки и 
кричить: „крам годить та нікому 
потушить" 1 Харьковскій Сборникь, 
1895, IX 470. 

Крембз за, крупкій, сильний. М. Вов¬ 
чок, ЛНВ, 1908. XII, ин. І, 8. 

Нраменбк, кй, кремешек-ь, каме- 
шекь. Да поєдемо до мого тестя 
все разом станемо, з своїм полком 
пуд ганком да вибьємо молоду ді¬ 
воньку краменьком. С. Доброславка, 
Минск. г., При. у. 

Краменний кремднной, каменний. 
Тамі» же. 

Крамивиян на (? і Коло млина кра: 
мичиинп й а. бистрі лоюоки, ой там 
с- оян Пили юнькч Ярина молода 
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Житецкій, Очеркг звуковой исторіи 
малорусскаго нар-Ьчія, Кіевт», 1870,345 

Крінбуль, ля, какая-то трава Тра¬ 
ва бува раз на і зветця разно: ан- 
б\'ль, кранбуль і несміян (од сказу). 
Харьковскій Сборникь, 1895, IX, 297. 

Кранць, ця, ремешокт», зам'Ьня- 
ющій ранті» возл^ подбора сапога, 
терминт» сапожниковт». Кустарньїе 
промисли Подольской губ., Кіевг, 
1916, 430 

Крайні, ні, тоже, что „крап", раст. 
КиЬіа ііпсіогигп і!.. Труди полтав- 
ской архивнвйкомиссіи. 1915, XIII,243. 

Крапітий, безноснй;«:^ава>яаг0иял 
(бранное слово). Харьк. г., Куп. у. 
Зтнографическое Обозрйніе 1897, 
XXXII 77. 

Кріпини, пйн, молоко. А що чи 
багато надоїла, дочко, крапин? — 
Та глечика два мамо. С. Бобрикт», 
Полт. г., Гадяч. у. 

Краплина, ни капля. Краплини 
кріваві на кожусі знати було добре, 
ото ж він і убив Сл. Мартовая, 
Харьк. г,, Волч. у. М. Лободовскій. 

Крапотіти, падать каплями кап- 
лить. А гляньте — но, тату', мені 
гОаєтця, наче над Гапчиною хатою 
‘Юшу немає. — £, дочко', скрізь одна¬ 
ковий крапотить. Маяк, 1913, VI, 5. 

Красі, сй, дівоча красі, роді» 
растенія, тоже что „горйтва", см. 
зто слово вт» настоящемт» Словарй. 
Харьковскій Сборникт», 1890, IV, 45. 

Красйтися, окрашиваться, прини- 
мать окраску. Курячі яі/ца красятця, 
а голубьячі, кажуть, ні, а чому — 
Бог <іго знає Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у., М. Лободовскій. 

Кріска нріска, красний сандаль, 
употребляемий для окраски пасхаль- 
ннхг яйці» Для крашенія яйці, упо- 
требляетея между прочимт» красний 
и черний сандалі», при чемт» первий 
називають „красна краска", а второй 
„бразолія*. Харьков губ., Куп. у. 
Зтнографическое Обозр'Ьніе, 1899, 
ХІ-ХІЛ, 315.. 

Кріски," сон, родг д-Ьтской игри, 
при которой одинт» мальчикт». бьіваетт» 

„ангеломт»“, другой „цапомт»*, а одна 
д%вочка „маткой", которая всЬмт» 
остапьнимг д'Ьтямт» дабтть по секрету 
названій красокт» Харьковскій Сбор- 
никг. 1894, VIII 278. 

Крісна кропиві, вй, раст. Ьапііит 
ригригеига. С. Томаковка, Екат. у. 

Крісний, дом, публичньїй домі». 
А кабатчик держав для приходу 
(гуляк) тахву музики і красний дом. 
Кіевская Старина, 1904, апр1»ль, 180; 
іюль,—августт» 13. 

Крісний посуд, миски и прочая 
посуда, размалеванная подт» поливу. 
Гончарскій терминт». Зар^цкій, Гон¬ 
чарний промиселт» вт» Полтавской г., 
1894, 58. 

Красногрудий, красногруднй. Крас- 
ногруді снігирики заходились грати, 
а журавель із чаплею пішій тан¬ 
цювати. Чижикове весілля, Київ, 
1911, 14. 

Красноловья, вья, ловля красной 
риби. Тепер саме як раз времья 
красноловья у Нас. Кубань. 

Красноок, на, красноглазий. С. По- 
пельнастое, Екатер. г., Верхи, у. 

Красно-рябйй, красно-рябой. Чорно 
’ ряба та красно ряба рогата худоба 
І місцевої породи з кінця березня і 

до половини грудня ходе по пастів- 
никах. Мицюк, Переселення в західний 
Сібір, Київ, 1909, 35. 

Красноїіла, ли, краснотал>, роді» 
древесной растительности. Пачоскій, 
Описаніе растительности Херсон, г. 
Херсон'ь, 1915, 188. 

Красношіпка,'ки, носящій красную 
шапку. С Фал'Ьевка, Херс. у. 

Красношййна, ни, птица, им^ющая 
красную шею. С. Томаковка, Екатер. у 

Красноштін, на, носящій красния 
шаровари. Вони усі були, ті запо¬ 
рожці, красноштани.— Як то крас- 
ноштани? А так, що усі носили 
червоні штани,—через те і звались 
красноштани. С. Капуливка, Екатер. у. 

Краснуха, хи, д^тская болйзнь, 
подобная кори, но значительне легче 
ея. М. Левицькій, Лікарські поради, 
СПБ, 1913, 102. 
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Красній, ні, грибі, изт» породи 
Воіеїаз. С. Іордановка. Полт. г., 
Зин. у. 

Красбха, хи, красавица, красотка. 
М. Вовчок, ЛНВ, 1908, ХЬіІ,'кн. IV, 35. 

Красоцвіт, ту, або бельфлбр жов¬ 
тий, одинт» изт» сортові, яблок-ь. Чи- 
каленко, Розмова про сельське хо- 
зяйство, СПБ, 1903, V, 76. 

Краски, на, хлібний жукт» Апізо- 
рііа їгиіісоїа РаЬг. Оводі, даннихт. 
о сель-мі. хоз. ві> Полтавской г., 
1904, 72. 

Крісунь, на, красавець і. Нечуй- 
Левіцький, Грамматика українського 
язика, 1914, І, 23. 

Красуня, ні. нрас^ня лісна, або' 
древоцвітна. місляна вт» Криму. Ма- 
оія—Луіза, одинт. изт» сортові, груші». 
Чикаленко, Розмова про сельське хоз., 
СПБ, V, 78. 

Красуня лісові, сорті, груші», до¬ 
співавшій осенью. С. Володарка, 
Кіевск. г, Звениг.' у. 

Красбха, хн, або кропйвниця, ці, 
крапивная лихорадка. Корольов, Ве¬ 
теринарні поради, СПБ, 1910, III, 15. 

Красющий, очень красивий. Серце 
моє живучеє, лице моє красющеє, 
пора серцю помірати Новицкій, Ма- 
лорусскія пісни, Харьковт», 1894, 87. 

Крітер, ра. кратері». Вулкани, 
або огневі гори схожі на ворочок, або 
„конус* і на верховині мають гли¬ 
боку лійкувату дірку, що зветця 
„кратер*. Русова, Початкова Геогра¬ 
фія, СПБ, 1911, 45 

Крітик, на. умен. огь собствен- 
наго имени, Панкратій. Сл. Липци, 
Харьк. у. 

Крітирь ря, чаша или бокалі». 
Аристов-ь Промишленность древней 
Руси, СПБ. 1866, 90. 

Кратунй, нів. матерія такая же, 
какт. „пігулі" но основа ві> ней на 
два цвіта. См. слово „пігуль" С. Хо- 
рощенка, Холм. г., Більск. у. 

Кріпити точить (?). У в аді у 
пекельномуг кипить смола невтоли- 
мая, краче червЬ невсиплющая. Спе- 

ранскій, Южно-русская пісня, Кіев*ь, 
1904, 49. 

Крапки, ні, большой дубовий чур- 
бан-ь. Батуринт., Черниг. г. 

Кріяльний, краяльний столик для 
кройки; Рідний Край, 1911, № 27, 8 

Кревній, ні, кровний, родственикі». 
Курйозно виглядає любов до Шев¬ 
ченка у де-яких его кррвнякгв. що 
рміють навіть реализувати на 
кругляки своє родство ■з поетом. 
Український студент, СПБ. 1914, III, 17. 

Кріденс, са, столовое серебро, 
буфеті». Літопись Самовидца, Кіевт», 
1876, 387. 

Креденцарь, ря, хранитель сереб- 
ряной посуди. Магистрагь израсхо- 
довался на креденцаров-ь, гайдукові», 

■трубачей, становивчого пана канцлера. 
Лаппо, Великое княжество Литовское, 
СПБ, 1901, І, 715. 

Кр&діт, ту, віра. Врачт. небесний 
таї^ь есті, добрий и ласкавий, же на 
самий єдині, кредиті», то єсть, на 
самую єдину віру немощннхт. людей 
исціляетт.. Радивиловскій, Вінець 
Христові., Кіеві», 1688, 340. 

Крейдйна, ни, отдільний кусокь 
мілу. Пишуть крейдиною скрізь 
по дверях і притулках. Харьковскій 
Сборниісь 1895, IX, 299. 

Крекотіти кректать. Полт. губ.,* 
Милорадовичі», Кіевская Старина, 
1900, мартт», 380. • 

Кректун, ні, бекасі». Полтав. губ. 
Хорол. у. 

Кременйця ці, урочище, изобилу- 
ющее кремнемт». Батуринь, Черниг. г. 
Конот. у. 

Кременувітий, обилующій по мі¬ 
стами кремнемт», кремнистий. Креме¬ 
ну вата балка, —- ні лісу, ні трави. 
С. Покровское, Екатер. г., Алекс. у 

Кремніти, ділаться твердими, какь 
кремень. С. Володарка, Кіевской г., 
Звен. у; такжЄ Старицький, Поезії, 
Київ, 1908 200. 

Кренпйлець, ця, деревянная палка 
похожая на обарокь , на которую 
вішають зарізанную овцу за задній 
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НОГИ ДЛЯ СНЯТІЯ с-ь нея шкурки и 
вьшиманія внутренностей. Батуринг, 
Черн. г. 

Крбнпуль; ля, тоже, что „кренпи- 
лець", см. вьіше. С. Юнаковка, Харьк. г. 
Сум. у. 

. Крос, су, предйлт», конец-ь, ц-Ьль, 
имОя Ц’Ьлью. Радивиловскій, ВОнец-ь 
Христові, Кіев-ь, 1688, 106. 

Кресало, ла, роді размалевки гли- 
няной посудьі. Размалевка ві видО 
„лиштви" н азьівается просто „кругла"; 
если она завита кольцами вт» одну 
сторону, то „кресалами", изогнутая. 
ЗарОцкій, Гончарний промиселі ві 
Полтавской г., 1894, 04. 

Крбсна ни. черточка Дивись, як 
гарно виписано: і маленьку кресну 
ту видко: От які були у запорож,- 
ців писарі! Екатеринославі Музей 
имени Поля, селянині-посОтитель. 

Креслення, ння, черченье. 
Креслити, чертить. С. Звонецкое, 

Екат. у. 

Креснйця, ці, курокі ві' писто- 
летО, куда вставляется кусокі кремня 
для добиванія изі него искри и для 
вистрОла изі дула -оті прониканія 
внутрь дула огня. Оправ ту кресницю 
і прямо рушницю наводь ти на пана 
й на дівку. Старицький, Поезії, Ки.в, 
1-908, 68. 

Крбчиа, иначе пояснйчка, ни, жен- 
скій поясок-ь синяго, или зеленаго, 
покупного сукна- для опоясиванья 
„літника*у или „спудниці“. фартуха. 
М. Домбровица, Волин. г., Ровен. у. 

Кри, тоже, что „край" близь. Ва- 
силева мати кри стола сто яла у чес¬ 
ний хрест держала'. ГнОдичі, Мате¬ 
ріали по народной словесностиПол¬ 
тава, 1915, 132.. 

Кривдйвий, несправедливий. Хіба 
ж ти не знаєш, що в світі крив-, 
дивім ні ради, ні правди нема! 
Старицький, Поезії, Київ, 1908, 125. 

Кривйфк, ця. хромой. Воно так 
і народилось кривцем. С. Мишурині 
Рогі, Екатер. г., Верхи, у. 

Крйвження, ння, обида. Тое крив- 
женье стало се.пану Жуку от пані 

Войзбуновое. Лаппо, Великое княже- 
ство Литовское, СПБ., 1901, І, 214.' 

Кривнб, ні кривоногій, хроцоно- 
гій. С, Мишурин-ь Рогь, Екатер. г., 
Верхи, у. 

Кривовбрхйй, имОющій кривую 
димовую трубу. Отам, за селом, 
стоїть кривоверха хата,—ото і все 
сго'багацтво. Кривлю давно уже 
"вітер розвіяв, зостався самий верх, 
та й той похилився на бгк. С.Рясское, 
Полт., г, Кобел. у. 

Кривогубий, кривогубнй. С. По- 
і повка, Полт. г., Мир'г. у. 
і Кривон, н4, одна из-ь породі ку¬ 

лика, Полт. г,, Мирг. у. 
Кривонолінчин, на, дитя с-ь кри¬ 

вими, расходящимися ві сторони ко¬ 
леними. Д. Косивка, Екатер.. у. . 

Кривонульший, кривобедренний. 
Харьк. г., М. Лободовскій. 

Кривол&пий, косолапий, кривола- 
пий. ГнОдичі, Матеріали по народ¬ 
ной словесности, Полтава, 1916, 

і IV, 6,3 
1 Кривоприсйжець, ця, клятвопреступ- 
і никі. Радивиловскій, ВОнеці Христовт., 
і Кіеві, 1688, 277. 

Кривопузий, кривобрюхій. Чортів 
кацап кривопуіий, бач як задаєтцн\ 
А що він єсть? Д. Богодарі, Екатер. г., 
Алекс. у. 

Кривербтько, на. криворотий. С. Ли- 
, ховка, Екатер. г., Верхи., у. 

Кривосвідчити, лжесвидОтельство- 
вать. Не вбивай, не при^юбодійствуй, 
не кради. не кривосвідч. Степанков- 
ський, Казання сельського пастиря, 
Пиків, 1909, 86. 

Кривоспйна ни, кривоспинная, ві 
поговоркО: Горпина — криво спина. 
Ястребов-ь, Малорусскія црозвища вт>, 
Херсонской г., Одесса, 1893, 17. 

Кривосрйкий. кривожопий. 'бран- 
ное слово. Чортяка кривосракий!— 
Йдіть пане, он до вас знов прите- 
ліжився кривосракий Панько. М.Ко- 
товка, Екат., г., Ноаом. у. 

. Кривосцяка ни, бранное слово в-ь 
смислО грязнухи, замарашки, криво- 
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мочащейся и от+ого постоянно мфк- 
рой. С. Бузовка, Екатер. г., Новом. у 

Кривохвостий, кривохвостий. Кри- 
вохвоста коняка (перебитий хвості») 
С. Покровское, Екатер. г., Алекс. у' 

Кривувйстий, кривой погнутий. 
Цей гвіздок у стінку не піде, бо 
він кривувастий. С. Успенское, Ека- 
теринославской Верхи, у. 

Кривульки, лбк. 1) Роді» узора на 
пасхальной писанка. Скаржинская, 
Описаніе народи, писанокт», 1899, І 
141. 2і Роді» размалевки на глиняной 
посуді. Кривульки одинарні, двойні, 
—у дві смуги, тройні,—у три смуги, 
кривулька дрібненька і більша, кри¬ 
вулька з накапуванням, се-б то криві 
полосни, в дугах яких накапані точ¬ 
ки, кривульки з накапуванням і па¬ 
личками, се б то тройними корот¬ 
кими паличками в дугах. Зар’Ьцкій, 
Гончарний промиселі» в-ь Полтавской 
губ., 1894, 63. 

Кривуля, лі, сабля. £ ще кривуля 
та цяя Рука,—о, бидлу я дам себе 
знати! В болото іх трупиі Грузіте 
гатки —живими розірвем# псів на 
шматки! Старицький, Поезіі, Київ, 
1908. 

Кривуля защйпленна, роді» узора, 
Черниговская г. Каталогь XIII архе 
ологичбскаго еьйзда вт> г. Екатерино- 
славй, 19^5, 76. 

Кривуля а паличкйми.'род-ь узора. 
Черниг. г„ Тамі» же, 76. 

Кривуля ребрйста, роді» узора. 
Черниг. г., Тамі» же, 76. 

Кривундй, дй, хромой, бранное 
слово. Оце ще чортова кривхндаї 
Д. Бодаковка. Полт. г., Мирг. у. 

Нривуца ци, кривоногая. Він про- 
дражнив Олександру приблудою, кри- 
вуцою та кульгою. Нечуй-Левіцький, 
Повісті, Київ, 1914, IX, 90. 

Крйгиути заскрежетать. Пригну¬ 
ти зубами од болі. Труди Обще- 
ства изсл'Ьдователей Волини, Жито* 
мирт», 1911, V, 80 

Крим, жй, конци возжей, которие 
перекрещиваютсяоколо уздечки ^„кам- 

таркии). Філологічний Збірник па- 
мяти К. Михальчука, Київ, 1915,145. 

Крижйк, ні, крижовнйця ці. попе¬ 
речний брусокт», соединяющій спереди 
и сзади верхніе конци „драбини" 
(лйстнйци), чтоби они не расходились 
вт» сторони. Д. Мал. Дубровица, Холм. г., 
Б-Ьльск. у. 

Крижевнйи. ні, поклоняющійся ка- 
толическому кресту, католикт». Вт» 
первой половині XIII в. частью Под- 
ляшья влад’Ьлт» Конрадт» Мазовецкій 
и отцалт» било ее Дображинскимт» 
рнцарямт»; но Даніиля» Романовичі» 
Галрцкій вит’Ьснилт» изт» нея „крижев- 
никовт»" и воротилі» такимт» образом!» 
свою отчину. Любавскій, Областное 
даленіє, Мбсква, 1893, 19. 

Крижйна, ии, род-ь кушанья изт» 
мяса „крестца" („криж"), облитаго 
жиромт», обложеннаго лукомт» и ко- 
реньями и сжареннаго вт» густой жи- 
жицй на огн£. Клиновецька, Страви 
і напитки на Україні, Київ—Львів, 17. 

Крижмйк, ні, тоже, что гроийк, 
т. е кусокт» льда для спусканія на 
немт» сь горки зимой. Батуринт», Чер- 
нигов. губ. 

Крижовнйця, ці, иначе заднйк, кй, 
задок, нй, доска, скр-Ьпляющая между 
собой полозья саней вт» ихт» передней 
части. Д. Риловка, Харовецкой вол., 
Волин. г., Засл. у. Принадлежность 
воза, соединяющая вт» немт» „полу- 
драбки*. С; Залимант», Воронеж, г., 
Богуч. у. 

Кримом, нар., крестомт», кресто- 
образно. Ходімо, братці, в чужий 
двір та упадем матері крижом до 
ніг. Сперанскій, Южно-русская пйсня, 
Кіевт», 1914, 13. 

Нрижувна ки, доска, соединяющая 
спереди два полозка саней, гд'Ь по¬ 
лозки поднимаются вверхі». М. Дом- 
бровица, Волин. г., Ровен. у См сл. 
„крижовнйця". 

Криївка, ки. сокровенное м%сто> 
мйсто. гд'Ь можно укриться. Лапатий, 
виноградний лист пестливо обнімав 
її в умовленій криївці на виноград- 
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никх. Коцюбинський, Л Н В, 1914, 
ЬХУ, кн. IV, 12. 

Крикало, ла. тоже, что галембізи, 
глембізи, журавель, род-ь игри или 
забави в-ь Галиціи и Угорщині во 
время „посідження" у т'Ьла покойни- 
ка. Етнографічний Збірник, Львів, 
1912, 296. 

Крикбч, чб, крикун-ь. Дружком | 
буде деркач — крикач, та і рач па 1 
■підмогу', а свашкою—ліпашкою клич 
чайку небогу. Чижикове весілля, Київ, 
1911, 13. 

Крикун, на, крикунг. Бач, і Се¬ 
мен,, як.одружився на багатій, став 
кричати на сході; .а крикуна став, 
а ранішнє его і не чути було. Сл. 
Липцьі, Харьк. у. 

Кринуняна, ки, увелич. крикун-ь. 
Ну, як же ваше хлопьяб — Е, там 
такий крикуняка, то куди вам! 
Мандрьїковка, Екатер. у. 

КрйльцяГлець, род-ь раскраски или 
узора на пасхальной писанка. Скар- 
жинская, Описаніе народних-ь писа- 
нок-ь, 1899, І, 136. Род-ь раскраски, 
дйлаемой гончарами на глиняноіі по¬ 
суді Кустарная промишленность в-ь 
Кіевской г., 1912, 53 

Крилящій, имімощій крьілья, лета- 
ющій. Дідівський, бамівський, криля- 
щій і трсиетатій (переполох). Харь- | 
ковскій Сборник-ь, 1894, VIII, 34. 

Крймка, ки. 1) Овчина крьімской 
вид-Ьлки, б-Ьлаго цвйта сь с^роватьім-ь 
отливом-ь. 2) Крьімскія яблоки особой 
породи. Повсемйстно вт. Екатерин. і 
и Таврич г. | 

Криничкй, чок, толстия молочньїя і 
жили у корозьі. Кіевская Старина, 
1903, іюль-авгусгь, 32. Си в-ь настоя- 
щем-ь Словнику сл. „родникії". 

Кринйчник, ка, раст. К. аигісо- 
піиз Ь., изрйдка растетт. б-ь спЬлоч-ь 
сосняк-Ь, на сиром-ь, суглинистом-ь 
грунті; попадается и на открьітьіх-ь 
.сирих-ь мЬстах-ь, изр^дка на сухих-ь, 
одичалих-ь мЬстах'ь. Яната, Спис рос¬ 
лин на Київщині, 1912, 10. 

Крипичовина, ки, р-Ьчной затон-ь; 
Ьиба в кіпіпичовинах. Кіевск. губ., 

Черниг. г., Український етнографічний 
Збірник, Київ, 1914, І, 40. 

Крипнути, умереть. Доли хто но¬ 
мер, кажуть', „помер, сконав, віддав 
Богові душу. припнув". Етнографічний 
Збірник, Львів, 1912, 322. 

Крис, са, криса. Дивись, дивись, 
крис побіг'. Бери каменюку швидке'. 
Д. Вода ковка, Полт. г., Мирг. у. 

Крисбк, нб, крьіса-самецг. Бату- 
рин-ь, Черниг. г. Тоже с. Покровское, 
Екатер. у. 

Крисбтий, широкополий. (про 
бриль), с-ь широкими краями (про по- 
суду). Па голові у тою діда вели¬ 
кий із степової трави тирси, кри¬ 
сатий бриль. М. Котовка, Екатер. г., 
Новом. у. 

Крисбта мйска глиняна. Заріщкій, 
Гончарное производство в-ь Полтав- 

I ской г., 1894, 89. 

Крйска, ки. 1) Оборочка, рюшик-ь. 
Б і пою крискою коло шиї обмотано. 
Волинь, О. Пчілка. 2) Рубецт», тре- 

і • щина. Кому' на губ-Ь криски азаж-ь 
і не пьяницам-ь? Радивиловскій, В-Ьнець 

Христов-ь, Кіев-ь, 1688, 423. 

Крисобой, боя, солдат-ь. Чортів 
крисобой'. Сл. Старо-Салтовт>, Харьк. 
г., Волч. у. 

Крисолов, ва, собака крисоловь. 
Дивись Панько: ото у пана така 
собака, що крис лове, крисолов: як 
де побіжіть, так одразу й задуте. 
Крисолов так і звем ця. С. Веселнй- 
Подол-ь, Полт. г. Хор. у. 

Нрйтка, ки. (?). А спитайте, як 
її (картоплю) придбала я? Од тієї 
кришки, що колись служила в За- 
вадзьких. Кримський, Повістки і ес¬ 
кізи, Коломия і Львів, 1*93, 1-і. 

Крихновбрб, ба, крохкая верба, 
порода верби. 5. (гадіїіз. Добра на 

і топливо. Шаповал, Про ліс, Київ, 
; 1909, 14 
! Крихкотілий хрупкогЬльні. Бага- 
і то малосильних,, крихкотілих, не- 
і доумковатих були б здорові да дужі. 
! ЗадОра, У дитини головка болить—у 
і матері серце, СПБ., 1905, 51. 
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Крихтина, ни, єдиная крохотка. 
Бере він крихтину (землі) з собою, 
щоб з нею смиренні кості его по¬ 
ли їли. Рідний Край, 1909, .V 39, 7. 

Криця ці, острьій Кременець, і Не- 
чуй-Левіцький, Граматика україн¬ 
ського язика, 1914 і, 10. 

Кришені, нів, пор’Ьзанньїе плоди 
для сушки или ■Ьдьі вь сьіромь и ва- 
ренномь вид'Ь. Батуринь, Черниг. г. 

Крйючийся. скрьівающійся. Л-Ьто- 
пись Самовидца, Кіевь, 1870, 387. 

Кріа бр&тня. родь растенія Сбор- 
никь Харьковскаго Историко-филоло- 
гическаго Общества, XVIII, Харьковь 
1909, 416 

Нрівавиця, ці, кровавнй понось. 
М. Левицький, Лікарські поради СПБ 
1913, 53 

Крів&вка, ки, окрававленная со¬ 
рочка. Об поклали пана Саву на те¬ 
сову лавку,ой здіймали з пана Сави со- 
рочку-крівавку. Житецкій, Очеркь зву- 
ковой исторіи малорусскаго нарйчія, 
Кіевь, 1876, 328. 

Крівля, лі, кровь. Так він крівлею 
і вмився. Кіевская г, О. Пчілка. 

Крівля, лі, родь черепяной посуди, 
сдавленной сі двухі бокові., на по- 
добіе жаровни. С. Юнаковка, Харьк. г., 
Сум. у., Мирополье, Курск. г., Суд- 
жанскаго у. 

Крій, кроя, форма кройки кожи. Са- 
пожниками покупаютея вьід^ланния 
кожи и раскраиваются по опред'Ь- 
ленному шаблону; форма зта у са- 
пожникові назьіваетея „крій". Кустар- 
ньіе промьісльї Подольской г., Кіеві, 
1016, 429. 

Кріпаччина, ни, крйпостное состо- 
яніе, кр^постное право. Минулася 
кріпаччина і счаслива доля панська. 
С. Б'Ьленькое, Екатер. у. Дорошенко, 
З минулого Катеринославщини, 1913, 
39. 

Кріпний, кропний, оті слова, „о/г- 
ргп.окроп". Візьміть, кумо, кропного 
настою з оливою та витріть добре 
поранене місце, то воно, дасть Бог, 
і пройде. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Кріпучий, очень крупкій. Кршучг 
напитки. Сл. Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у. 

Крові, вей. м^сячное, во множе- 
ственномі числ'Ь. У неї як раз те¬ 
пер крові. С Солнцевка, Харьк. у. 

Кровобіг, гу, кровообращеніе. Ма¬ 
лий круг кровобігу-~це кров, то 
вийшла з серця, оббігає навкруги і 
знову вертає тим до серця, але вже 
в иншу, в ліву его половину. Та кров, 
яка оббігла навколо, пройшла дов¬ 
ший кінець, вернулась до ари,я і вли¬ 
лась в праву его половину зветця 
великим колом кровобпу. Лункевич, 
Життя людського тіла, Петроград, 
1916, Зо, 40. 

Кровожбрець, ця, кровопожира- 
тель, кровопійца. О. Боже-кровожерчс, 
змилуйся над нам ні Хоткевич, Гір¬ 
ські акварелі, Харьків, 1914, 24. 

Кровоносний, кровоноеньїй; жила 
кровоносна. Село, 1910. № 6, 7, Лун¬ 
кевич, Життя людського тіла, Пет¬ 
роград 1916, 22. 

Кровопййство, ва, кровопійство. 
Кримський, Повістки і ескізи, Коломия 
і Львів, 1895, 326. 

Кровопролійство, ва, кровопроли- 
! тіе. Житецкій, Очерки звуковой исто¬ 

ріи малорусскаго нар^чія, Кіеві, 1*76, 
365. 

Кровопролійця, ці, кровопроліеці. 
Христоненавистньїй кровопролійца Не 
роні. Стефані Яворскій Винограді 
Христові, 1693, передмова, 2 листі. 

Кровосос, са, кровососі. Жиди- 
кровососи Сніп, 1912, № 52, 4. 

Кровоток, ку, кровеноеньїе сосудьі. 
Коли вони (чумні бактерії) попа¬ 
дуть в кров людини, то розпло- 
жуютця так, що забивають усі 
кровотоки. „Село", 1910, ЛІ* 3‘>, 
стр. 3. 

Вровоточйвий, кровоточивий. Пе¬ 
ред ними разгоршались кровоточиві 
рани. Дзвін, 1913, V, 326. 

Кровохлебка, ки. роді травм, 5ап- 
§чіІ50гЬа ііГістяІіч Гіопка Черно- 
морскіе козаки, СПБ, 185\ 29. 
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КровьянІ збряята білі, бВлие, кро- 
вяние шарики.-Адаменко, Медіцинський 
Словничок, Могилев, 1917, 20. 

Кровьяні рідкість, кровяная плаз¬ 
ма; там-ь-же. 

Кровян&стий, кровенистий. Йшла 
Ьівка до криниці з камьяною дійни¬ 
цею, води брати до камінноі 
криниці. З камінної криниці вода 
не потече, з хрещеного раба божою 
(імя рек) з руки .(або з ноги) кров 
не потече; йшло три ріки: одна во¬ 
дяна, друга мідяна, третя крбвяна, 
ти /сровлнастий. Як Ісус Христос 
того чоловіка заклинав, що в неділю 
дрова рубав.' С Немовичй, Вольт *г., 
Ровен, ун 

Кройнйця ці, доска у сапожника 
для кройки кожи. Мирополье, Курок г., 
Судж. у; тоиде Юнаковка, -Харьк г., 
Сум.'у 

Нрбнвц, нбв, роді» орйамента на 
пасяальной писанка. Галиція, Мате» 
рими до укр.-руськ. етнології, Л., 
18Й>, 1. 194. 

КрокбвЬтися покриваться кроко- 
сомкрокіс* дикий шалфей. Ой нагорі 
кроків поріс, забрав чорт хлопців та 
й в ліс поніс, ой на юри крокоситця, 
забрав чррт хлопців та й носитцц. 
Кримський, Повістки і ескизи, Ко¬ 
ломия і Львів, 1895, 273. 

лКрСНЙСНЦЯ, ЦІ, тоже, что и „кро¬ 
кіс", .дикій -шалфей. Ой на городі 
кроцосиц зібрав чорт хлопців та 
й носгшща, лЗДудьі обществаизслй- 
дователе$ Вблі&нй, .1911, т.' V, 7.. 

.. Крилові водяні, раст., волконогь, 
Ііусори$і$ехаНаПіз *С. Мануйловка, 
Екатер. ‘ г. . Нобом. у. 

Кроннвиик, ні. подкидипгь, най- 
денний вь крапивВ брошенний ре- 
бенокт» вг крапиву, незаконнеє дитя. 
С.-- Остаповка, Полт губ/. Мирг. у.; 
также Ястребовт» Малорусєкія про- 
звищавт» Херсон, г., Одесса, 1893 13. 

Кротівииця, ці. краоивная лцхо- 
раДка. Корольов. Ветеринарні поради, 
СПБ, 19Ю, НІ 15. 

Кропило ла тоже ’ что водяной 
укропі» растеніе. Труди Полгааской 
архив. комиссіи, 1915 XIII 250. 

Крбпильивця, ці. кропйльница. Не^ 
чуй-ЛевІцький, Повісті, Київ, 1914, IX, 
159. 

Крбплеиия: ння, крапленье. Вймт». 
аби щоколвекі» я Вибілю (каже бі- 
лильник), того ти (угдяр) кропленнемт» 
углярскимт» не. почернилі,. *г таїсь би 
всю прцу .мою вт> нівЄчт, обер¬ 
ну ЛІ».' РаДИВИЛОВСКІЙ;В^ЙЄЦ'Ь Христові,, 
Кіевт»,* 1688, 313.,. 

Крупний, укропний. Крапне на¬ 
сіння - добра штука од кашлю у 
скотини. Сд. Липци, Харьк. у. 

Кротовина, ни,. кучка земли на 
поверхиости земли, луга, наворочен- 
ная кротами По .луках * скрізь кро¬ 
товини —погано косити. Сл. Мар-ч 
товая, Харьк. г., Волч. у. М. Лобо- 
ДОВСКІЙ. 

Кротовйиивй/относящійся к* „кро¬ 
товинню*. Там усі луки кротовинні, 
—давно ‘уже б треба їх переорати', 
С. Калиновка, Подол. г„ Винниц. у., 
также с. Солнцевка, Харьк. у. 

Кротовиння або иупьй, кочки, иа- 
рития ві> лугахт» кротами. X. Онаць- 
кій, Полт. г., Мирг. у. Д. Богодарт», 
Екатер. г., Алекс. у. Сравни вт* Сло- 
варВ Уманца: II, 42. 

Кротофнля, лі, забава,. шутка. Ма¬ 
дярі», хотячи неГднсь зі» птаства себВ 
крОтофилю учинити,*-отмаліовалт» на 
таблици такт, штучне на древВ ягоди, 
же коли кодвеісь на подворье виста- 
вилт», птаство,, яко ДО -правдивих!» 
ягоді» прилВтивало. РаДйВййОйєкіЙ, 
ВВнецг Христові», Кіеві», 1688, 292. 

Крох&рь, рй, рубака. (?) 7 о був 
добрий крохарь. отой козюра (козак)! 
С. Капуливка, Екатер. у. . 

Крбшень, ия, гургь б.Влой риби. 
Термині», употребляемий днВпровски- 
ми р'ибопромишленниками вт» Екат., 
Херсоне, и Таврич. губ. 

Крбшні, нів, Витеб. г„ см. слово 
„к6зли". 

Крувмуля ЛІ кругт». Словарь 
книжнаго малороссійскаго нЯрВчія 
XVII в. Кіевт» 1889. 37. 

Круг, гй, тоже, что ключина", 
бревно для пострбйки клуни и др 
строєній. Д. Городянка Могил у, / 
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Кругва, ви, хоруГвь. Беруть і не¬ 
суть річи: хрест церковний наперед, 
затим фани і кругви. Етнографіч¬ 
ний Збірник, Львів. 1912, 283. 

Кругла, лої, родг размалбвки гли- 
няной посуди. Размалевка- їлиштва) 
просто „кругла" назьівается, если 
она завита концами вь одну сторону. 
Зар’Ьцкій, Гончарний промисель вь 
Полт. г., 1894, 64. 

Круглі ралі, см. слово „вислі релі“. 
Круглоголбвий, круглоголовий. Бач 

яке: стрижене круглоголове, банька¬ 
те (дитинча). С. Солнцевка, Харьк. у 

Круглоголовчатий, круглоголовча_ 
тий. Воно таке височеньке, кругло. 
головчате. X. Консуловка, Херс у. 

Круглоз&дий, круглозадий. Рідний 
Край, 1906. № 32, 8.. 

Круглолистий, круглолистий. Сл. 
Гомольша, Харьк. г.. Зміевск. у. 

Круглоиордий, кругломордий. При¬ 
ходив до вас чоловік. - Який чоло¬ 
вік? Кругломордий, з вусами, серед- 
нїго зросту. такий натоптаний. 
С. Шульговка, Екатер г.. Новом. у. 

Круглопйний, круглорожий, круг¬ 
ломордий. Винниченко, Голота, Киів, 
1900 149. 

Кругляк, ні. 1) Стволовьія дрова 
вь отличіе огь дровь „гиллевих", 
цВльния. кругльїя бревна. Кіевск. г. 
О. Пчілка. 2) Одйнь изь сортовь гру- 
ши—„кругляки1. Полт. г., Милорадо- 
вичь, Кіевская Старина, 1900. окт. 
46. 3) Сгволі> дерева, непор'Ьзанний 
на брусья и необтесанний. Кубанскій 
Сборникі), Екат-рь, 1903, IX, 33. 

Круглястий, шаровидний. С. Зво- 
нецкое, Екатер. у. 

Кругловйй танок, ні, хороводі». 
Тамт»-же. 

Круглявий, см. слово „скатертки". 
Круговина, ніГ, круглая площадь, 

небольшое, круглой форми м'Ьсто на 
полй, сЬнокосЬі Сл. Мартовая, Харьк. 
г., Волч. у. М. Лободовскій, Пачоскій, 
Описаніе растительности Херсон, г., 
1917, II, 24. 

Круговорбт, та круговороті». Ру- 
сов, Пригода на хуторі, СПБ, 1905 25. 

Круговоротний круговоротний. 7а 
й те ще візьмемо в рощот: ну хай 
дощі од круговоротних вітрів',асами 
вітри з чого встають? Тамі» же, 60. 

Круговорбтно, нар., круговоротно. 
Тамі» же, ЗІ. 

Кружавці, ців, кружево. С. Зала¬ 
мані», Ворон г. Богуч. у. 

Кружалі, нар., кружась Риба ви¬ 
пливала під береги на верх води і 
п завала кружала. Воронін, Опові¬ 
дання—ескізи, Київ. 1910 16. 

Кружилбм, нар., кругомі». Сідають 
хлопці кружилом. Етнографічний 
Збірник, Львів, 1912 295. 

Кружілна, ки, палочка для „куже* 
ля", около двухт» четвертей висоти; 
верхній конеці» палочки заострент», 
нижній просверлені» внутрь около 
вершка и насажень на шпинекі», на- 
зиваемий „підпряслик", забитий на¬ 
глухо вт» скамейку сь „днищемь", або 
„пряслом". Батуринь, Черниг. г. 

Кружнй, ків. переплетенія на тка- 
'них-ь ряднах-ь. Рядна ткутт» діагональю 
вт> „сосонку“.и вт»ромбическую кліт¬ 
ку или по ■м'Ьстному вт» „кружки". 
Кустарная гґромишленность Кіевск. г., 
1912, 276. 

Кружковйй оті» слова „кружок11, 
„кружковий рушник, ручникт» сь 
витканимь узоромь вь вид-Ь круж- 
ковь. См. слс^во „рушник". Кустарная 
промишленность вь Кіевск. г., 1912, 
236. 

Кружлівка, ки, сепараторі». „Село*, 
1910, № 42, 3. 

Кружно, нар., %хать куда нибудь 
не прямо, а Д'Ьлая кругь. їхати на 
Вербки кружно, а на Язівок простіш, 
а на Скрюигки ще кружніш буде. 
Поїдьмо на Язівок. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у., М. Лободовскій’ 

Кружбк, на, зубчатое колесо вь 
конц'Ь „валка" на ткацкомь станку. 
С. Хорощенка, Холм. г., Б-Ьльс. у. 

Крук, ні, стародавній обичай, ко- 
торий „одбуваєтця" крестьянами на 
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Холмщинй, преимущественно на мас- 
ляницу. Идетт какая-нибудь баба по 
селу и скликаетт своихт „кумів на 
крука"; вечеромт, по тому зову, схо- 
дятця бабьі ст разньїми приношеніями, 
вслйдт за бабами приходять и мужики 
ст п горілкою вс*Ь садятся за столт 
и начинается пированье; випьютт не- 
много и начинаютт сперва „крукати", 
потомт поютт П'Ьсни: крукав, крукав 
журавель душка, тукав питав теп¬ 
лого кожушка, летів крукьпо—за 
гуменку, злапав собі Мцеїху Хвень- 
ку и пр. Вт заключеніе бабьі привязьі- 
ваюгь кт ног'Ь какому нибудь „хлопу“ 
деревинную колодку беруть его вт 
кружокт, танцуюгь ст нимт до тйхт 
порт, пока онт не откупится огь 
нихт „штопом горілки44. Богатьіе при¬ 
водять на крука и музьїку. Україн¬ 
ський етногрифічний Збірник, Київ, 
1014, І 27. 

Крумка, ки, небольшой кусокт от- 
р!»занного хл'Ьба, краюха. Філологіч¬ 
ний Збірник памяти К. Михальчука, 
Київ, 1015, 115 Сам купує муку 
(багатий чоловік), а тобі оасть 
крумку хліба. Кіевская Старина, 18*0, 
сент.,' 001. 

Круп, пу. крупт (бол^знь). М. Ле- 
вицький, Лікарські поради, СПБ, 1013, 
110. 

Нрупка, ки, крошечное растеніе, 
НгорЬіІа уегп\ Пачоскій,Описаніерас- 
тительности, Херсонск. г 1017, Іі, 8. 

Крупка, ки, або ринна, нни, бо- 
Л'Ьзнь у свиней, зародьшш отт гли¬ 
стові». Чикаленко, Розмова про сіль¬ 
ське хазяйство, СПБ, 1910, II 50, 
Засів 1011, № 12, стр. 180. 

Круповйй, крупозньїй. Крунове за¬ 
палення легенів. М. Левицький, Лікар¬ 
ські поради, СПБ, 1013, 110. 

Крупосер, ра, испражняющійся кру- 
пой. Такт бранятт повсем^стно вт 
Харьковской г.солдатт всл'Ьдствіетого, 
что имт даютт „лопати найбільш 
поганий борщ та погану казенну 
крупу". 

Крупці, ці в, вьінужденная дань, вьі- 
моганіе подарковт. Вт томт милости 

смиренно просим, аби при Переволоч- 
ной его вьісокородіе госп. бригадир 
Апачинин без крупцій, т. е. дачи ли¬ 
сиці» албо сахару голову, то щоби от 
наших козаков небранно того. Звар- 
ницкій, Источ для истор. зап коз, 
II, 1334. 

Крупйстий, крупистьій, ИМ'ЬюіЦІЙ 
крупинки, крупкій. Огь бочки соли 
крупястое девять грошей. Любавскій, 
Литовско-русскій сеймі», прилож., 100. 

Круті пряжа, пряжа, вт коей нитка 
очень сильно „ссукана" (скручена). 
Сл. Мартовая, с. Солнцевка, Харьк. г 

Крутело, ла, вертуні», непосида. 
Васильченко, Циганка Катеринослав, 
1012, 34 

Крутиголовка, ки. 1) Крутиголовка 
хитрая, сложная задача. Циганова 
крутиголовка Календарь „Час", 1015, 
25 березіля. 2) Вертишейка, птица. 
Полт г. Хорол. у. 

х Крутій тій, плутт», невірний чело- 
віжт, увелич. крутйка. С. Звонецкое, 
Екатер. у. 

Крутійка, ки, плутовка. Тамі» же 
Крутійкуватий, плутоватьій. Крим¬ 

ський Мусульманство, Львів, 1004. 221. 

Крутійство, ва, гїЛутовство. А то 
ж тут міг зробити нсписьменниіі 
старшина щоб не допустити того 
крутійства? Маяк, 1013, № 43, 12. 
Кримський, Повістки і ескізи, Коломия 
і Львів, 1805, 55. 

. Крутійка, ки, изворотливьій чело- 
в'Ькт», большой плутт. 7ой Малиіі у 
нас великий крутіяка. Він, хоч кого 
завгодно, обкруте округ свого пальця... 
Н\\ тойвивернетця із біди: він такий 
крутіяка що й жидів обкерешуе. 
С. Тепловка, Екатер. г., Верхи. уГ 

Крутоватий, крутоватьій. Круто- 
ваті береги б а лк и, річки, озера. 
С. Шульгивка, Екатер. г., Новом. у. 

Крутовій, вія родт игри. которую 
устраиваюттд'Ьвушкивтселахтвесною 
и лйтомт. Вилен. г., Лидск. у.. Ост- 
ринскій приходт. Зтнографическій 
Сборникт, СПБ, 1853 І, 292. 

Крутозуб, ба, имйющій круто по- 
ставленшяе зуби. Комар воду носить 
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муха наливає, а говат (овод) круто- 
зуб діжку розчиняв. Изт> народной 
и^сни. ІУЕ Шепетовка, Вольїнск. губ., 
Ровен. у. 

Крутолобий, крутолобьій. Воно, 
ЖбШ? .ия./2£, широколице, крутолобс, 

свинячою шьрстью на голові,— 
зовсім не іхнего заводу. С. Солнцевка 
Харьк. у. 

Круторебрий, круторебрьій. А7 лад 
бігли круупоребрі, златомасні. коні. 
Васьківський, Збірник, Киів, 1910 — 
1912, III. 

Круторіжка, ки, круторожка. Пн- 
шаєтця у бараниця круторіжка вів¬ 
ця: ци ти вробиш, баранчику, зе¬ 
леного сінця? Коцюбинський, Тіні за¬ 
бутих предків, СПБ -ЛьЬів, 1913, 27. 

Круторожки, нів? круті рожки, родт> 
узора на пасхальной писанкЬ. Скар 
жинская, Описаніе народньїхчь писа- 
ноюь, 1899, І, 133, 140, 132. 

Нрутоспуск, ка, крутой спусісь. 
На крутоспуску містилося маленьке 
село з камьяними хатками, з зем¬ 
ляною вкрівлею. Сірий, Нелло та 
Патраш, Київ, 1909, 49. 

Крутосто, крутящееся. Крутосто, 
вертосто, хто одгадає, то буде 
жить літ зо сто. Загадка (Вере¬ 
тено). Д. Зарємель, Новоградвольїн у. 

Крутофйлі, лів, вьід\ мки, развле- 
ченія. Де від них (служебниках при 
панах) вимагалась т ільки йот іха, 
забавки і всякі крутофйлі, там уже 
ніхто їх не пері міг би іі не сказав, 
іцо вони даремне п-реводять пансь¬ 
кий хліб. О. Левицький, Волинські 
оповідання, 1911, 65. 

Крутуха, хи, игра на скрипкЬ вь 
сопровожденіи бубент». Повсеміістно 
вь Біьлоруссіи сі> украинскимт> насе- 
леніемт». В. А. Мошковт>. 

Крутьком, нар. оті» слова „кру¬ 
тить*4. А то я крутьком крутю, 
крутю, та твоїх дітей і не накор¬ 
млю... Кіевская Старина, 1914, іюнь, 
530. 

Крутючий, крутящій. Ти болячка 
болюча, шпигуна, колюча, крутюча, 

степова, шляхова, вітрова! Дотопись 
Екатериносл. архив. комиссіи, 1915, 
X, 11. 

Крутяга, ги, жмогь, недобросо- 
вйстньїй челов'Ьк'ь, мошенник'ь. То 
такий крутяга, іцо він тебе і об¬ 
веде, і запетлює, ще й і в дурні по¬ 
шиє. Ото такий він, коли хочеш 
знати, облокаіп. С. Липцьі, Харьк. у. 

Крутяк, кй. 1) Крутая каша. Плющ, 
Твори, 1912, II, 69. 2) Крутой зкекре- 
мент'ь. Дивись, яким крутяком він 
теє.. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Крухий, разсьіпчастьій. Як поло¬ 
жимо мало масла, то не буде тісто 
крухе. Кіев г. О. Пчілка. 

Крухотйти, сокрушать, ломать. Як 
підхопився вітер, як почав він кру- 
хотати скрізь дерева, та млини, 
та хати! С Остаповка, Полт. губ., 
Мирг. у. Также Л'Ьтопись Величка, 
Кіевт», 1864, IV, 43. 

Круціп, па/ родт» оружія. Круціши 
дворулніи. Трудьі Чернигов. предва- 
рит. комитета по устройству XIV 
археол. сьіьзда, 190>,‘ 15. 

Крученики, ків, родт> кушанья изгь 
мяса, каши, крутьіх'ь яиць, масла, 
перцу, лавроваго листа и проч. Кли- 
новецька, Страви і напитки на Україні, 
Київ, 11. 

Нрученья, ня, тоже, что „преве- 
сло“, т. е. соло.мснньїй скрутень для 
перевязки сноповгь во время жатви 
хл'Ьба. Вольїн. і\, Ровен. у. 

Кручйна, ни, глубокое м^сто вь 
Р'Ькй, озер!>, пруду. С Зубани, Полт г., 
Хор. у. 

Нручкотворія, ріі, крючкотворство. 
Фока через де-який час почав при¬ 
вчатися до волосноі кручкотворіі. 
Світло, Кіев'ь, 1911, IV, 52. 

Кручуватий, обрьівистьій. г1ам з 
берега не злізші, бо там великі і 
кручуваті скелі. С. Любимовка на 
Дніьпр1>, Екатер. гм Новом. у. 

Крушець, ця, меіаллт», руда. Небо 
спущаегь на землю скутечньїз свои 
инфлюенціи, албо дїу>ствія, которьши 
справуеть предивньїе скутки, справу- 
етт? злато, еребро, мйдь, олов'ь и иньїе 
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дорогіе.крушци. Радивилойскій, В'Ьнец'ь 
Христові», Кіевт», 1688, 195, 529, 534. 

Крушина, ни, у галичант» тоже, что ' _ 
жостір крихкий. Шаповал, Про ліс,. 
Київ, 1909, 16. 

Крушиновий, крушинний, оті» сло¬ 
ва „крушина", КЬатішз Ігагциіа. 
Календарь, 1917 р., Петроград, 102# 

Крюк&дло, ла, большой крюк-ь. 
Оце так крюкадло! Ц&го вже чорта 
лисого вори поламають! Батуринт», 
Черниг. г. - ; 

Крюкот&ння, ння, курликанье. Крю- 
котаннч лелеки або журавля Мате- 
ріяли до укр.-руськ. етнології, Л, 
1907, IX, 105. 

Крюмарити, скородить землю „крю- 
марем“. С. Варваровка, Херсон, губ., 
Алекс. у. 

Крюм&рь, ря, борона вт» виді пра¬ 
вильного треугольника сь 7 или 9 
жел’Ьзньїми, подогнутьіми зубьями. 
Тамі» же. 

Крючча, чча, роді» узора на пас- 
хальной писанкі». Скаржинская, 1899, 
І, 134. 

Крючки, нів, роді» узора. Черниг. г. 
Каталогт» виставки XIII археолог. 
сь-Ьзда ві» Екатеринославі, .1906, 76. 

Крючконосий, крючконосий. При¬ 
ходив до вас жид. — Який жид? 
—Рудий, кислоокий, крючконосий. 
С. Шульгивка, Екатер. г., Новом. у. 

Кряж, Ж&, зданіе, корпусі». На 
крутій-горі кряжи кряжують, церк¬ 
ви будують Зварницкій, Малорос- 
сійскія народний п’Ьсни, Екат- в-ь, 
1906, 24. В-ь томі» же смислі слово 
„кр?іж“, записано на Волини С. В. 
Вагановимі». „ 

Кряжові, або хвосткові звязнй, 
нижніе позвонки ві> становомі» хребті 
челов’Ька. Королев, Про людське тіло, 
Полтава,' 1908, 24. 

КрЯН, КЙ, це якась-то птаха, але 
у Нас лаютця цім словом: „От ма¬ 
тері его кряк приключка: ,їхав не¬ 
наче шляхом, а в баюру забрався11. 
Д. Богдановка, Полт. г., Мирг. у. 

Крякати, роптать, повищать го¬ 
лосі». галдить. Чую я, що вони (му¬ 
жики} починають крякати та при¬ 
ступають до мене, я тоді поставив 
на місце хреста, а сам сів у бричку, 
руитицу 'у руку та й геть з села. 
С. Кулебивка, Екатер. г, Новом. у. 

Кряквини, вин, два деревяннне рож- 
ки, ветавляемие сзади саней и расхо- 
дящіеся в-ь разния сторони, для на- 
в-бшиванія на нихі» с^тки, куда кла- 
дутся различния хозяйственния при-- 
надлежности. Батурині», Черниг. г. 

Крячка, ки, „цурка*, короткая пал¬ 
ка, вкручиваемая в-ь пареную лозу, 
или в-ь „ЧЛужвину". См. слово „пуж- 
вина“. Мирополье, Курск. г., Судж. у. 
Юнакова, Харьк. г., Сум. у. 

^Ксе, ЯСев, междом.; говоряТі», когда 
подзиваюті» кі> себі» лошадь. С. Пе- 
ресопница, Волин. г., Ровен у., С. Яни- 
шевка, Волин. г., Засл. у., ?. Пося- 
гова, Волин г., Остр., с. Солнцевка, 
Харьк. у. 

Ксенжбнти, тів, князья. Л^топись 
Самовидца,-Кіеві», 1876, 387. 

Ксенюхна, хи, соб. имя1 Ксенія. 
Розлучим Цсенюхну з батюхном да 
прилучим Ксенюхну к молодому 
Кондрату. Д Хорскі», Минск. губ., 
Моз, у. 

Ксиглястий (?), шнурувка (корсеті») 
ксиглястая, злотоглавная Величко, 
Літопись, К:еві», 1864,- IV, 125. 

Кубйра, ри, роді» судна, греческаго 
происхожденія (ситЬагіоп, сиЬга, 
§отЬагігі) ходившеє по Черному морю 
и по Дунаю, извйстное на югБ Руси 
уже сь X віка (Літопись по Лавренть- 
евскому списку, С.П.Б. 1872, 50), сі» 
т1>мт> же названіемі» изр'Ьстное и те- 
перь в-ь южно-русскихі» черноморско- 
азовскихі» городах!» 

Кубйрка, ки, похожая на кубарь. 
Варька-кубарка, сіла на бочку, усрала 
сорочку', як стало світати, стала 
мати прати Харьк. г., Волч. у. 

Куб&стий,. округлий, полноватий. 
У їх (козаків) коні хоч маненькі, так 
зате кубастг. С. Веселое, Тавр, г., 
Мелит. у. 
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Куббха, кубка, нуб&шка, кубочна, 
ни, см. сл. „кипка". 

Кубгбн, на, тоже, что „куман", 
т. е. большой, округлий, пузатий, гли¬ 
няний сосуду (роду амфори на плос¬ 
кому дні). С. Солнцевка, Харьк. у., 
таку же С. Старо Салтову Волч. у., 
Харьк. г. 

Кубковйй, см. слово „скатертки". 

КубрІй, ія, запивало, кутило. У Ган¬ 
ки два сини, та обидва ледачі: один 
кубрій, а другий злодій. Батурину, 
Черниг. г. 

Кубрячити, кутить, пить Як усу¬ 
нулись вони у шинок, як посіли за 
гфіл та як почали кубрячити! 
С. Солнцевка, Харьк. у. А Гризько 
Курдупій уже знов сидить у корчмі 
та кубрячнть. Батурину, Черниг. г., 
Конот. у. 

Кубушна, ни, роду растенія, тоже, 
что жовті глбчики, збаночки, гле¬ 
чики, иначе нимфея білая, КутрЬаса 
аІЬа Ь. Харьк. г. 

Кубушка, ки, осиное гніздо. С. 
Проходи, Харьк. у. 

Нув&Ч, чб, коваль; иногда мель¬ 
нику, наковивающій мельничньїй жер- 
• ову. Кубань. 

Кувбрдя, ді, женщина, слишкомУ 
закутанная платному, небрежно на- 
вертивающая на себя одежду. С. Солн¬ 
цевка, Харьк. у. См. сл. „затверди¬ 
тися". 

Кувйрдь, межд , кувирку. Тобі ко¬ 
шовий Сірко кувйрдь! та й переки 
чувсь г хорта. С. Капуливка, Екатер. 
уїзда 

Кувікало, ла, поросечоку Купив 
я оце маненьне кувікало к Велико¬ 
дню та дорого ж і дав за н'его'. аж 
півтора карбованця. Д. Богодару, 
Екатер. г., Алекс. у. Бач, бісове ку¬ 
вікало: поки кувікало, поки таки 
вилізліТ із хліва \'. Онацькій, Полт. 
г. Мир. у. 

Кувіря, рі, издающій крику „куві“, 
поросеноку, дитя грудное. С. Василь- 
евка, Екатер г., Павл. у. 

Кугля, лі (?) Коваль получаету изу 
скарба на железа, узьденици, гребла, 

попонки, „кугли" на 80 жеребцову по 
64 копи на два года. Лаппо, Великое 
княжество Л итовское, СГІБ, 1901,1,365. 

Нугут, та, корчавнй пень. С. По- 
кровское, Екатер у. С. Матяшивка, 
Полт. г. Мир. у. 

Куґлйрство, ва, привидініе, при- 
зраку. Словарь книжной малорусєкой 
річи XVII віка, Кієву, 1889, 37. 

Куґлярський, призрачний, таму же 
, 37. 

Кудкудбнало, ла, курица, крича- 
щая „кудкудак“. С. Сідлиску, Холм. г , 

Замост. у. 
Кудлбнь, НЯ. СУ длинною всклоко- 

ченнбю шерстью или волосами. Ото 
високий та товстий кудлань, ото 
і єсть наш благочинний Матвіенко. 
С. Нижняя Писаревка, Харьк. губ., 

| Волч у. 
і Кудлій, ія. тоже, что кудлай. 1) Че- 
I ЛОВІКУ су всклокойенной головой. 2) 

Собака мохнатая, С. Богачка, Полт. г., 
і Хар. У- 

Нудра ри, кудрявий, кудрявая. 
! мужчина и женщина (общ. рода). С Ка- 
! пуливка, Екатер. у. Ву Словарі Грин- 
і ченка—„кудра ‘—кудрявая женщина, 
! II, 319. 

Кудрявбтий, кудреватий. Он зна¬ 
ти, знати, хто нежонатий', бі- 

! леньке личенько, сам кудряватий. 
і Изу народной украинской пісни. С. 
! Солнцевка, Харьк. у. 

Кудряй, яя, кудрявий чєловіку, 
| кудрящу. Як би отого кудряя спій- 
! мав та кудрі ему обірвав, то его б 
меньче любили дівчата, ато чисто 
за ним усі погибають Там же. 

Кудрйш» иіб, разновидность льна, 
кудрявий лєну. Лену „ кудряш “ раз- 

■ водяту ву КІевск. г. ву самиху незна- 
' читєльниху разміраху. Кустарная 
і промишленность ву КІевск. г. 1912, 
' 224. 

Кужіль, ЛЯ, ЧЄЛОВІКУ худого ТІЛО- 

сложенія. Ястребову, Малорусскія про- 
I звища ву Херсон, г., Одесса, 1893, 10. 

Кужільний, оту слова „кужіль", 
і чесаний лену, приготовлений для пря- 

денія. Полотна кружільного і лляного 
і 
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до тисячи семисот аршин. Український 
Науковий Збірник. Москва, 1916,11.95. 
Любецкій архивь гр. Милорадовича, 
КІевь, 1898, І, 34. 

НузЙИИИЙ, кузнечньїй. С. Попель- 
настое, Екатер. г. Верхнед у. 

КузЙТ, та стража. Що ж ста¬ 
рий після пожару зразу пішов оо- 
дому?—Ні, Нілу ніч сидів на кузсті. 
Г. Харьковь, оть Д. А. Лацуженка 

Кузня, ні. (?) Даваль господарям-ь 
дани вь 1493 г. „Четьіре карамони 

.меду -прісного а (и) дв-Ь ведр'Ь а (иу 
Дві» кузни меду“ Любавскій. Област- 
ное д-Ьленіе, 338. 

Н^вовиця, ці, або лоз&віть, лоза, 
кустарниковой породи, заііх оітіпа- 
Ііз. Шаповал, Про ліс. Київ, 190 , 14. 

Кузька, НН, волісь. Хозяева боятся 
даЖе произнести слово „вовк“, чтобь 
онь имь не метилі,, и називають его 
„кузькою", або ;поганцем\ А що, 
Степане, найшов воли (або коні)?— 
А де в лиха! Кузька (або поганені>) 
загнав іх аж в суховільщину і там 
задер. Волин г., Новогр. у., Зтногра- 
фическій сборникь, СПБ, 1853, і. 29. 6 

Кузьла, зел, см слово „козли". 
Кузм&К, ні, соб. имя Козьма. С. Че- 

черское, Черниг. г., Козел, у. 
К^зьмии, ні, соб. имя Козьма, Мо¬ 

лода Україна 1912, № 11, 4. 
Куйда, ДИ, женщина медленно и 

плохо работающая; в-Ьроятно сокра- 
щенное слово оть „куйовда*. Куйда- 
це така, що все куйовдитня, а оіла 
з неі ніякого. X. Онацькій, Полт г 
Мирг. у. У нас куйда-так це розпат¬ 
лана, неохайна жінка. Мирополье. 
Курск. г., Судж. у. 

Куін, межд., звукь, крторий изда- 
Югь кулики. А тишу чарівно'і ночі 
прорізує голосно ,куік* — то кричить 
десь кулик на болоті. Маяк, 1913. 
№ 20, 10. 

на, ни, насЬкомое. Цим сло¬ 
вом діти та й дорослі любе звуть 
усякі комахи: воші, блошині,усякові 
кузки, що лазять помаленьку, нена¬ 
че раки як от сонечко, божа ко¬ 
ротка, мошка. І. Нечуй-Левіцький, 

Грамматика українського язика 1914, 
I. ЗО. 

Кукіль лю, родь узора на пасхаль 
ной писанкф. Скаржинская, Олисаніе 
народиихь писанокь, 1899, І, 118. 

Кукільв&нний, кукольванний. ку¬ 
кільван на настійна дуже собить оо 
ломоти в кістках. С Кулебивка, 
Екатер. г., Новом. у. 

Кукільнйця, ці, і) Віялка для от 
дїленія на ней хл’Ьбнаго зерна оть 

• „кукілір". С. Пасиковка. Харьк. г., 
Волч. у. Засів. 1911 № 18 стр 277, 
Рілля, 1911, № 1 стр. 7, 2) Волдьр- 
никь, раст, Зііепе піїапіа. X. Кон¬ 
сулові, Херс..у. 

Кунла, ля, прядь во/юкна, остав¬ 
шаяся вь рук% у чесальщицьі посл'Ь 
раечеєки на двухь или на всЬхь щет- 
кахь. Кустарние промисли Подоль- 
ской г., Кіевь, 1916, 147. Изь одной 
„ручки" трепаннаго волокна вихо¬ 
дить чесаннаго одна „кукла". иногда 

; на „куклу" идетьдв,Ь „ручки". Кустар¬ 
ная промишленность вьКіевск Г..19Г2. 
225. Кукла, см. слово „завертень". 

Куколвчок, ка, кулечекь (?). Мп- 
ненький кукулечок* скака з долівки 
у куточок (Загадка: вінику. Харь- 
ковскій Сборникь, 1894. 383. 

Кунотйна, ни, раст. (Репсесіапиш 
аізаіісит Ь), растеть по степнимь 
міютамь, около л'Ьсовь и кустарни- 
ковь, извФстень повсем'Ьстно вь Ека- 
теринославской г.. Там усе позарос¬ 
тало кукотиною,—і не продереш«. ч. 
С. Капуливка, Екатер. у. Харьков- 
скій Сборник, 1892, IV, 66. 

Куку, родь танца М. Столинь, 
Мине, г.,'Гімне, у., украинское насе¬ 
лень. 

Кукукання, ння, кукованье, куванье. 
Гідлосний дзвін так і розлягався по- 
всій окрузі, зливаючись з співами со¬ 
ловейка і кукуканням зозулі. Осад- 
чій. На грані XX століття, Київ, 191 
II, б. "' 

КунургЙ8,зу, тоже, что „кукурвас" 
или „купервас", т. е. купоросі». Дів¬ 
чино милостива, чим ти брови на¬ 
масти ла? Чорні брови малювала ку- 
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кургазом, оливкою, щоб ходили з го¬ 
рілкою. Данилові, Л-Ьсни С. Андреевки, 
ЖЬж. у., Кіевт», 1904, 91. 
Куиуріковиа, ии, кукарековна. Квоч- 

кг,.кукурікавші. Молода Україна, 1912, 
№ І .18 

Кунурмбнти, ТІВ, наколки у пан- 
ночект» и пань на голові. Д. Бода- 
ковка, Полт. г., Мирг. у.; также с. 
Фал-Вевка, Херс. у. 

Кукурузнище, ща, місто, їді бьіла 
посіяна кукуруза. Чнкаленко, Роз¬ 
мова про сільське хазяйство СПБ , 
1910, І. 
Кукурузняи, на, поле, засіянное ку- 

курузой. Тама поїхав чи у сад, чи у 
кукурууняк. Д. Марковим ДИВ , 1913, 
2, ХИЇ, кн, VI, 458. 

Кув^сик, Ка, »?/ В загадці: під 
припічком кукусик, а хто знає, не 
нажить. (Віхоть) Екатер. г., НЬ- 
ном. у 

Кувутітн, куковать. А на дереві 
сиділа зузуля та так же голосно 
кукутіла. С. Володарка, КІевск. г, 
Звен. у. 

Кулани, ків, теж, що і пальці, ців, 
зубцн в*ь зубчатомт» колесі водяной 
мельници. Украинскій ніродт», Петро¬ 
граді», 1916. II, 474. См. Гринченка 
Словарь украинскаго язика, III, 89. 

КулДч, чА, маховой сажень; слово 
Ио.'В’Ьстное вт> употребленіи у на- 
седенія ТаВрической г, видимо заим- 
ствованное ими у татарг. 

Кул&ЧИТИСЯ, долаться кулакообра- 
.чним'ь. Кулачитпч небо,-може Гос¬ 
подь пошле нам дощ. Сл. Мартовая, 
Харьк. г., Волч. у. М. Лободовскій. 

Кулачок, ні, род-ь вишивного узора 
на сорочка. С. Городецт», Волин г.. 
Ровен. >. 

КулДиінкк, на, нанятий купцом-ь 
человікт», вьходящій далеко за городі», 
на шляхт», поджидающій там селяні», 
везущихт» для лрод&жи пшеницу, и за-. 
Кликающій ихт» кт> тому или другому 
куяЦу, покупающему зерно. Ей, дядь¬ 
ку, вези пшеницю до Петрова! Слу- 
хай, дядьку, вези, кажу тобі, до 
купця Балики,—там і ссипка гарна 

. і гроши зразу готовії Кричить один 
ку лам ник, кричить другий. С. Но- 

і во-Спасовка, Екатер., г, Мар. у., 
г. Бердянскь, Тавр. г. 

Кулг&нна, ки, иначе скринечка, ки, 
небольшой ящичект» для соли; безт» 

! кришки и безт» ручки, около четн- 
і рехт» вершковь вт> квадраті». С Ка- 
і цовщина, С. Татарновичи, Волин. г., 
Овр. у., М. Домбровица, Ровен у 

Иулбм-додбду, межд. Кулем-доОолу. 
кулем-додолу—ото так жайворінок, 

, щоб ти знав, співає.. X. Онанькі.і, 
І Полт. г., Мирг. у. 

! Кулешнии, ка, сумка для нуль, 
носимая обично запорожекими коза¬ 
ками во время воєнних!» похоловь. 
С. Капуливка, Екатер у. Висіли чу- 
халки, ложеиіник. відвіртки, рі- 

і жок. кулешник. Записки українсь¬ 
кого наукового товариства Київ 1913, 

, XII, 130. . .. 
Кулешниця, ці, сумка для ношенія 

1 нуль. Величко, Літопись Кіевт», 1898, 
і 1 219. 

Кулики, ків, соломенние снопи для 
криши. Вт> Житомірскомт» и Овруч- 
ском-ь уіздахт», Воликской г., разли- 

\ чають два способа покриванія кри- 
! ши соломою: старий и новий способі». 
| По первому способу, которий нази- 
1 ваетея помужицку (с. Бараши) или 
і кулики (с. Каковщина). солома кла- 

детея колосьями внизт», . а тузами 
ікомлями) вверхт». А по второму, но- 

> німецьку или під щітку, наобороть 
оломою вверхт», а „тузами" внизт». 
Вт> с. Залимані, Воронеж. гм Богу- 

, чар. у , Кулики, піопи, вьязані в гу- 
знрі, се-б то близче до гузирів. 

КУЛИКОМ, нар., .кулькомт». Кули¬ 
ком знять шкуру з зайця це зна¬ 
чить—тільки ззаду зробить ма- 
ненький розріз, а всю шкурку знять 
без розрізу, куликом. Щрб тебе ку¬ 
ликом облупило! (лаютця). Бату- 
рин, Черниг. г. 

Нулйнка, ии, растеніе, 3. НазШоїіа 
І.., тоже, • что акулька, растущее 
обично по сирихт» містахт». Яната, 

! 'спис рослин на Київщині, 1912, 23. 
26* 
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Кулімбт, та, пулеметі. Воно і у 
наших єсть кулімети, та тільки 
меньне, ніжу германця. С.Томаковка, 
Екатер. у. 

Куліш, шб, челов'Ьк'ь, у котораго 
во время розговора те четь слюна изо 
рта. Ястребові, Малорусскія гірозви- 
ща ві ХерсонскоЙ г., Одесса 1893, 11. 

Кульббки, ббн, часть ярма. Ві С. 
Немовичахі. Волинской г., Ровен. у.. ] 
вь устройствЬ ярма єсть небольшое 1 
изм'Ьненіе противь обьічнаго устрой- 
ства, а именно: вм'Ьсто „підгорлиці" 
И „СНІЗОК" КІ Ярму, СТ) нижней сто¬ 
рони, прикрішляются двй кульбаки, 
бруски, изогнутне под'ь прямимі уг- 
ломт> и идущіе оть ярма сь внутрен- 
ней сторони ПОД'Ь горло ВОЛОВ'Ь, 

Кульббчка, ки, с-Ьделка ві лоша- 
диной упряжка. Д Мал. Дубровица, 
Холм. г., Бйльск. у. 

Кульгбння,’ння, хроманіе. Ну че¬ 
рез таке кульгання ти нешвидко 
доплентаєшся до вольниці; тр, ба | 
когось проханій, шов довіз тебе до і 
дохтаря. С Старий Кодакі, Екатер. | 
у. Корольов. Ветеринарні поради, СПБ.. І 
1908, II, 16. 

Кульгбстий, кривой. Чоловік зру • 
бав криву-кульгасту вербу, остру/ав | 
і почепив з неї журавля над крини- , \ 
цею. Шлях, Москва, 1917, VIII, 54. | 

Кульгбч, Чб, хромой. С. Красний ! 
Куті, Екатер. г. Верхи, у. Павло \ 
кульгай, що одна нога зрослась у | 
коліні, то найкращій у селі швець. 1 
С Солнцевка, Харьк. у. І 

Кульдоббхи, хів, оконечности ко¬ 
стей возлі, ушей какі разі противі 
ушного отверстія. У старою як він 
їсть, великі ісульдобахи соваютця,— 
знати дуже. Сл Мартовая, Харьк. г., 
Волч. у. М. Лободовскій. 

Кулька, КИ, искусственний камень, 
цилиндрической форми, сі дирой по- 
средин'Ь, изі обожжонной глини для 
бросанія ві раскаленномі вид’Ь ві 
„жлукто", наполненное б-Ьльемі и 
найитанное водой, и для поддержанія 
води ві горячемі состояніи. Украин- 

скій народі, ПГД, 1916, II. 479. См. 
также слово „прилад". 

Кульпбк, кб, деревинний приладі, 
вд-Ьланньїй вь такі називаемую „по¬ 
душку" задней части воза; на него 
опирается „драбина" воза. Філоло¬ 
гічний Збірник памяги К. Михальчука, 
Київ, 1915, 145. 

Культбш, шб, безногій человйкі. 
С Горловка. Екатер. г., Бахмут у. 

Кульчій, чій, приготовляющій куль¬ 
ки для соломенной криши на хату. 
Кульчій вьяже кулі, а крильщик 
накриває хату. С. Рокити, Полт. г. 

Кульиібстий, бедристий. С. Зно- 
непкое, Екатер. у. 

Кульшовий, кульшевий (от ь слова 
кульша). Корольов, Ветеринарні по¬ 
ради, СПБ, 1910, НІ, 17. 

Кулюби, бів, сучковатие куски де¬ 
рева для судовихі шпангоутові. С. 
Давидові-городокь, Мин. г. Мознр. у. 

Куля, лі, 1) Нижняя часть ярма 
(двій, которая приходится поді шеей 
и о-бокі шеи вола и ві нижній к< 
непі которой проходить „заноза" 
Д Мал. Дубровица, Холм. г., Б^льск. у. 
Ві д Немовичахі, Волин. г., Ров. у., 
„куля" називабтся „кульбака". 2) Комі 
глини, приготовляемий гончарами для 
посуди Заріщкій, Гончарний проми- 
селі ві Полтав. г., 1894, 50. 

Кулйбка, ки, неуклюжій, неотеса¬ 
ний (см. слово „скулябкати"). С Бу- 
зовка, Екатер. г., Новом. у. 

Кулястість, ти, шаровидность. 

Кулясто, нар. шаровидно 
Куляха, хи, увелич. оть собст. 

имени Кулина, т. е. Акилина. Сл. 
Нижняя Писаревка, Харьк. г., Волч. у. 

Нумб, мй, 1) Троицкая березка, 
котор\ю убираюті девушки центами 
и вйнками во время такі назьівае- 
МЬІХІ „христин зозулі". (См. зто слово 
ві Словар'Ь). Максимовичі, Собраніе 
сочиненій, Кіеві 1877. II, 506. 2) 
Лихорадка, Кіевск. г. Чтоби не раз- 
сердить лихорадку, ее називаюті 
„тіткою . добрухою кумою". Сбор- 
никі Харьковскаго Историко-Фило- 
логическаго общества, 1909, 230. 
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Ну міра, ри, (?) Кумара заповіла, 
.апусту посмажила. Труди обще- 
ства изученія Вольїни, Житомирі», 
1911, V, 135. 

Кумбха, хи, кума. Стеха Сидо¬ 
ренком, то вона ж моя кумаха. Ми 
нею рідня. С. Солнцевка, Харьк. у. 

Кумедіянщик, ка, комедіанті». С. 
Пербки, Екатер. г., Павл. у. 

Кумельга, кувнркомт». Так він ему 
як дав по потилиці, то той так 
кумельга з ґанку і покотився. М. 
Батурині», Черниг. г. Вь словарй Гри- 
нченка „кумелем1*, І, 324 

Куміга, ги. небольшая, круглая 
площадка. Кумігами траву на лу¬ 
ках хтось повиносив Сл. Мартовая, 
Харьк. г. Волч у. М. Лободовскій. 

Кумов&ння, ння, обнчай зави- 
ванья вт» С^верской стороні, за р. 
Десной (Черниг. г) троицкихт» БАН¬ 

КОВІ» на березах'ь, или же плетенье 
ві»нковт> на голові нзі» березових!» 
тЬтокі», перевитих!» центами. Зта за- 

.ва, назнваемая „кумованнєм", со- 
ровождаетея разними піснями и за¬ 

кусками, вт> числ^ которьіхт» „яєшня" 
составляетт», можно сказать, обряд¬ 
ную яству. Ой завью вінки та на 
всі святки, ой на всі святки, на 
всі празднички. Перед нашими во¬ 
ротами вились, завивались два го¬ 
лубчики, два сизенькі і у а я в луг 
піду, я вінок завью. Максимовичі», 
Собраніе сочиненій, II, 505. Такое же 
„кумовання" и вт» тоже время, непре- 
м%нно сь піснями и сь „пряженням 
яєшні", справлялось д^вушками в ь с. 
Солнцевк'Ь. Харьк. у., л'Ьгь 35 тому 
назадт» Д. Я. 

Кумора, ри, комора, чулан'ь. Д. 
Мал. Дубровица, Холм г., Б'Ьльск у. 

Кунделистий, неповоротливнй, неу- 
клюжій. Царичанка. Полт. г., Коб. у. 

Кунделя, ЛІ, ОДІЯЛО И31> ВОЛНН, 

Царичанка, Полт. г., Коб у. • 

Кундосики, ків, тоже. что „кан- 
дакии, см. слово „кандаки". С. Зе 
ленбе, Екатер. г., Верхи, у. 

Кундоситися, медленно собираться. 
Чого ти п ак довго кундосишся? Коли 

ти зберешся? Д. Весело-Ивановка, 
! Екатер. г., Верхи, у. 

! Куниця, ці, желйзная скобка, при- 
, биваемая вь верхнемі» концЬ „глу- 
і хого‘\ т. е., задняго столба воротт» и 
1 задвигающаяся двумя желйзннми же 
| „заволочками4*. вь вид'Ь гвоздей, рас- 
| щепленньїми внизу на дв*Ь половини, 
і Куниця удерживаетт» верхній конецт» 

вереи вороті» ві> вертикальному по- 
і ложеніи, • подобно тому, какт» удер- 

живаегь нижній конець вереи вт> та- 
томь же положеній „пятка", вндол- 
бленная ві> куск*Ь дерева и закопан- 

| ная внизу вгь землю. Помаж чим- 
; небудь куницю,—салом, або-щоу а 
; то бач, як ворота риплять^ неначе 

їсти просять. Батурині», Черниг. г. 
Конот. V. 

Кунйця вірна, або Кунйчне, го, 
- доході», которий уступался, при по¬ 

жалованій городу магдебургскаго пра¬ 
ва, „на потреби мйсткіе оті» домові», 
гд£ пиво и меді» варягь". Любавскій, 
Областное даленіє гос-ва, 505, 787. 

Кунйця виводи*, куница, кото- 
і рая бралась ві» пользу намистинка— 
| державца или воєводи и старости сі» 
і жениха, виводившаго невйсту изі> из- 
I в*Ьстнаго мйста или изт» волости на 
: сторону. Любавскій, тамі» же, 820, 691. 

Нунйчаний, огь слова „куниця", 
| т. е. шапка на камнш'Ь, изт» кото- 
і рой дйлаюгь віники и метли. Возьми, 
І доньку, кунича ний віник та обмети 
| одежу. Батуринт», Черниг. г. 

| Кунйчник, ка, вносившій подать 
І куницами. Любавскій, Област. даленіє 
1 Лит.-руск. гос-ва, 856. Лаппо, Великое 
! княжество Литов. СПБ., 1901, І, 556. 

! Кунна, ки, \*и1\м. С. Старица, 
І Курск. г , Б*Ьлг. у. Украін населеніе. 

Куноємчий, чого, або кунйчник, ка, 
сборщик ь подати куницами. Аристовт», 
Промишленность древней Руси СПБ , 
1*66, 1^. 

Кунпа, пи (?). Инвентарь двора 
Бирштанн: у свирнЬ десять, полтевт», 
салі» тринадцать, а кунпей одинад- 

! їдать, котелт» пивоварний. Любавскій 
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Областное дйленіе Лит. рус. гос-ва, 
прилож. № 4. 

Кунтуги, ні, веревка до паруса. 
Кажуть: парус на куншуках. С Фа- 
лйевка, Херсон, у. 

Куншт, шта, см^котворство, смй- 
хословство. Словарь книжной мало- 
русской р^чи XVII в., Кіевь, 1889, 37. 

КуніііТОВ&ти, см'Ьхословить, тамь- 
же, 37. 

Кунячий, ЧОГО, куній Куняча 
шкурка, куняча шерсть С. Вороная. 
Екатер г, Новом. у. 

Куп&ва, ви, купальщица, чистуха. 
Плмий, мати. сама собі (головоньку), 
або своіи рідній доньці, рідній доньт 
—ну павоньці. Зварницкій, Народная 
малброссійскія п*Ьсни, Екатеринославь, 
1906, 4(Ю 

Нупітоньни. умен оіь слова „ку¬ 
пати, купатись". С. Михиринці Вольїн. 
г. Староконст. у 

Купелевий, купальньїй, купаю- 
іційся для' поправленія здоровья Так 
сказав сам лікарь, який робить усім 
купелевнм дамам обор ти. Винни- 
ченко, Л. Н. В, Київ. 1417, Н ІН -00. 

Купольний, к\ пельньїй. Через ь воду 
купелную, оть ангела возмущенную. 
Богь передь тммь хоробьі телесньїе 
исцііляєт'ь. Радивиловскій Вінець 
Христовь, Кіевь, 16^8, 33. 

Куперв&совий, купоросовий, /п- 
нервасовии камінь не однаково, то 
синій камінь. С. Шульгивка. Екат. 
г. Новом у. 

Купині лінарственна. расі., Ро1\- 
&опаіипі оіїісіпаїе. Пачоскій. Описа¬ 
вше растигельности Херсон, г, 1417, 
II. 06. 

Купирь, ря, хвосі ь. Опирь (унирьу 
має відзначання, мас купирь (хвіст). 
Етнографічний Збірник, Львів, 1912, 
320 

КупиОВЙЙ. (>) Тол тавляй і.ка¬ 
тер піки все тесовії, ( теми скатертки 
все куткові і. Ой дай, Боже! Коно- 
щенко, Українські пісні, Одесса, 1904, 
II, 121. 

Куплев&ха. хи. скупшикь вещей, 

скота, всякой всячиньї. М. Котовка 
Екатер. г., Новом. у. 

Купленйна, ни, купленное им'Ьніе. 
Любавскій, Областное даленіє, 504 

Куплення. ния, покупка. Любецкій 
архивь гр. Милорадовича, 1898, І, 250. 

Купля, лі, купленное им'Ьніе, кото- 
рое приравнивалось кь движимому 
имуществу и которьімь можно бьіло, 
позтому, свободно раї поряжаться: 07- 

дать вь приданое за дочерью, про¬ 
дать или отказать цйликомь кому 
угодно. Любавскій, Областное дале¬ 
ніє. 585. 

Купний. обіцій, оть слова „купа" 
(„вкупі ). См. слово „молитва купна-. 

КуПНО, На. вьїкупь. Він подав 
гадку зібрати фонди на купно ар¬ 
тистові свободи. Мочульський, ЛНВ . 
Київ, 1917, 11-111, 228. 

Купр&иі, ша, соб. имя Килріянь. 
С. Радьгшевка, Вольїн. г. Засл. у. 

Купуні, умен. оть слова -„купати, 
, кчпатмея". С. Михиринці, Вольїн. г. 

Старок. >., с. Солнцевка, Харьк. у. 

Нупценко. на. сьінь купца. С. То 
наковка, Екагер у. 

Кулч&к, ні, семиріг, гу, семеріжка. 
ни, головка, ки, 1) родь вишивки, ві. 
виді) двухь параллельньїхь линій, не 
ресіькающихся двумя другими (с. Ка- 
люсино. Ушицкаго у.), 2) растеніе 
сь желтмми цв*Ьтами, послуживши¬ 
ми мотивомь дія орнаменти. Вь 
ОсламовЬ, У шинка і о у. и вь дру- 
іихь мЬстахь тогь же орнаменть 
називають семиріг, семиріжна и та- 
кое же названіе носить соот В'Ьтствую- 
щее растеніе. Кь оюм\ же виду отно- 
сится узорь. називаеммй гоювки, 7. 
е. головки растенія Кустарнме про- 
мьісльі Подольск г. Кіевь, 191 б, 32 ! 

КупьЯСТИЙ.пороііиійкустами трави. 
кустистуй. Кіенск. г. Чигир, у. Укра¬ 
їнський етнографічний Збірник Київ, 
ГЧ і, І, іч. 

Кур&патися, ИД1И, плесіись, доби- 
раїься. Як дав він мені отого пива, 
та як випила я ';го <)ві склянки, 
то ледве-ледве доку рипалась до ліжка. 
С. Солнцевка. Харьк. у. 
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Курвалюга, ги, большой разврат- 
пик'ь. С. Фалйевка, Херс. у., д. Во- 
годарь, Нкатер. г., Алекс. у, д. Во- 
даковка, Полт. г.. Мирг. у. 

Курвйга, ги, оольшая развратница* 
І о така курвйга, що на все селоі 

• ама посліди я паскуда С Те п ловка • 
Екагег». г., Верхи, у. 

Курвище, ЩИ, Оольшая разврат¬ 
ница. Пас.к\<)о! курвище! С. Куле- 
бивка Екатеп. гм Новом. у. 

КургД, ги, зеленьїе абрикоси, очи¬ 
щений е отт> косточекг, вьісушеннне 
на теплой печкй, идущіе вт> пироги 
вмісте ягодт>, или же в'ь чай влгЬсто 
лимона. Зто назьіваетея кисла курга. 
Нсть еще солодка курга: абрикоси, 
безь косточекі>, зріхпне, висушенние 
на солнцй идущіе исключительно 
в'ь пирогь. Станица Новониколаевская, 
Лонской области. на Стрйлкй (укра- 
инское населеніе). 

Курганний, курганний Оця кур 
гайна земля дуже добра для баш¬ 
тану, С. Вороная, Вкат. г., Новом. \ 

Кург&НЯЧИЙ. курганний. Курган яма 
миша, С. Фал*Ьевка, Херсон у. 

Курдин, ка, человіжг небольшого 
роста, толстий, сутулоиатий, карликь. 
Ватурингь, Черниг. г. 

Курдюк, НІ, !) Длинний м очень 
жирний хвості. \ породно ой овцьі 
2) Толстий, мясистий нос*ь у чело- 
в*Ька. С. Солнцевка, Харьк г ; гоже 
(.. Юнаковка, Харьк г.( Сум. у. 

Курдюковий отгслова „курдюк'ь*4. 
Чим зн е ви засмажуєте борщ? — Кур- 
дюковим салом, С, Покрпвское, Та- 
ганрогскаго округа. 

Курбвство, ва, разррагь. А шил 
городах, там саме куревство; ото ж 
недурно кажуть—у городі коли т 
курваль, так злодій. С. Чемерское, 
Черниг. г., Козел, у. 

Куренем, куренем, вь вид-Ь куреня. 
Полукупольние горни для обжиганія 
глиняной посудьі в'ь Роменском'ь у.. 
Полт. г., називаютея горни .куре¬ 
нем**. Зарйцкій, Гончарное производ- 
ство,. 1894, її-*. 

Курений, копчений. Курена сви¬ 
нина, курена ветчина. Сл. Мартовая, 
Харьк. г , Волч у. М Лободовскій. 

Курбт, та, непромокаемий плащь. 
Тут панич забули свій курені.— 
Який то курет? . І той, що по 
пощу. Д. Вода ковка, Полт. г., Мир. у. 

Курзілля, ля, тоже, что завьязнин, 
раст., Р. ьііуєзігік Хсск. растегь 
обично в'ь т'Ьнистнх'ь мйстах'ь, на 
очень сьіро*гь грунті, гд^ много пе¬ 
регною. Яната, Спис рослин на Київ¬ 
щині, 1912, 14. 

Курзюнати, молоть чепуху, без- 
еммелицу. Виступив із вівтаря, 
щось такс там скурзюкав та й пі¬ 
шов назап. М. Котовка, Екат. г.. 
Новом. у. 

Курйниця, ні\ курица К\ри, ку- 
ринииі, воіьиіть собі плаксивіші, 
і нудливіщі а моєму нарожденному, 
молитвяному і хрещеному младен- 
цю дай, Господи, сонливиці. Ма¬ 
теріали до укр. русск. етнол., Л , 1907, 
IX (ін. 

Курінь, ня, навЬсь надь входом*», 
в'ь „погарник*4. или „л£\а, т. е. под- 
зе.мную яму ) гдровітні\ С. Кацон- 
щина, Волин. г., Овруч, у. 

Куріпбй, 6я, названіе вола, похо- 
жаго мастью на „куріпку14, т. е. ку- 
ропатку Д. Водаковка, Полт. і., 
Мирг. у. 

Курішниця, ці, курятница. Пан при- 
няв его за прпказчика, а іі за куріт- 
ницю. Полт. г . Етноґр. Збірник, Л., 
1904, XIV, 2Г>2. 

Куркало, ла постоянно, но без¬ 
толково кричащій челов’Ьк'ь; бранное 
слово. Чортове куркало! С. Солн- 
цевка, Харьк. у. 

Кур-курчй, чАти, курицин*ь ципле- 
нок*ь. Ви, дівчата, кур-курчата, не 
бачили зайця. В'ь „хлопьячей" П'Ьсн'Ь 
изг серій так"ь назмваемих'ь „стид¬ 
них44. С Солнцевка, Харьк. у. 

Курликало, ла, тоже, что куркало. 
С. Вол. Писаревка, Харьк. г., Волч. у. 

Курлук, к&, носатий (о человйкй). 
Харьк. г., Куп. у. Зтнографическое 
Обозр^ніе, 1897, 78. 
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Курдушка, ки, верхняя шкурка. . 
Треба зрізати сперте оцю курлушку, 
а тоді уже зріжу і самого .му зол я. 
Батуринь, Черниг. г. 

Курлюкання, ння, крикь журавлем. | 
Десь глибоко, ледве помітно, довгою 
низкою плили журавлі і тільки і 
чути було іх тужливе курлюкання. \ 
Івченко, Хутір, Промінь, Москва 1910, 
ІІ-ІУ. 1:1 

Курмання, ння, лахмотья, отребье, 
грязное б'Ьлье. Батуринь, Черниг. г. 

Курнапет, та. курносмй, бранное 
слово. Чортів курнапет! С. Куле- 
бивка, Екат. г, Новом. у.; так ь же 
Рідний Край, 1909 № ЗО, 10. 

КурнЙЦЯ, ЦІ курная хага. Я тебе 
бачив, гуцуле, V стаі на полонині, 
бачив у хаті—курниці. Хоткевич, 
Гірські акварелі, Харьків, 1«Л4, 7'.». 

КурняНИЙ, курносьій. Така погана, 
ряба, курняна. а піди ж ти з нею. 
Кубань! 

Курпбн, ка. смушекь изь ягненка, 
м-Ьсячнаго оть рожденія. Сл. Марто- 
вая, Харьк. г. Волч. у., М. Лободов- 
скій. Слово „кургтек" изв^стно бьіло 
запорожцамь; |видимо оно заимство- 
вано козаками у татарь. Курпеков 
кримских'ь серих ь (т. е. сЬрьіхь) дв:і 
на 6 руб (пограблено запорожцями) 
Зварницкій, Источники для исторіи 
запорожеких козаков, 1903. II, 1908 

Курпбновий, тулуїп», сд'Ьланньїй изь 
курпековь, т е. с.чушковь одномЬ- 
сячньїх ь ягнят ь. За курпековин ко¬ 
жух треба Пати рублів бо. Сл. Мар- 
товая, Харьк. г. Волч. у., М. Лобо- 
довскій. 

Курр, межд. для обозначенія кри- 
ка журавля. Гн-Ьдичь, Матеріали по 
народной словесности. Полтава, 191 (і, 

IV, 55. 

Курс&н ні, порода голубеіі. Вар- 
вінський, Полтава, 1907, III. 

Курт&с, са, короткое, мужекое, 
до пояса, од%яніе изь бумажной ма¬ 
терій, на ват'Ь; у запорожцеві, оно 
долалось изь сукна краснаго мли 
синяго цв-Ьтовт», сь узкими рукавами 

сь прорйхами, котория зас геї ивались 
кгудзиками изь матерій и шнурками. 
Вь с. Михайлово-Аопстолов^, Херс.) 
говорять не „куртас“, а „куртан‘ 
Куртан на не.му гарний, і чоботи 
добрі. Вт> Полт. г. говорять, куртан 

Курт&син, ка, треугольная полка 
в-ь углу изби подь образами, на ко- 
торой пом'Ьщается лампада. С. Яньї- 
шевка, Волнн. г, Остр. у. 

Курт&ша, ши, куртка, короткая 
юбка. С. Чаплинка, Екатер. г., Но¬ 
вом. у. 

Куртепка, ки, короткій, Барвінській, 
Нариси й оповідання, Полтава, 1907, 
107. 

Куртина, ни, оть слова „курта“, 
т. е короткое од^Ьяніе до пояса. Пов 
сем-Встно вь селахь Украйни; также 
вь Літописи Величка, IV, Г21, Кур- 
тина, тоже, что и „лейбик", або 
„кірсетка", но ст» рукавами, а иногда 
и сь таліей Украинскій народі», Г1ГД., 
191Н, II, 583. 

Куртоногий хромоногій. с: Че 
мерское. Черниг. г., Козел, у. 

Курушка, ки, кусок'ь гнилого, су¬ 
чого дерева мли же большой засох 
іній древесньїй грибт> для подкурива- 
нія пчел ь пасічниками. С. Солнцевка, 
Харьк. у. 

Курчан, на, роль цвіточнаго ра- 
стенія. Вінок роблять з тих кві¬ 
ток і з того зілля, які померла 
любила і розвоокла V своім саоку, 
або на городі: курчаки, васильки. 
резеда. Етнографічний Збірник, Львів, 
191*2, 3^. 

Нурч&тник, ка, ястребь, любитель 
маленькихт> цьіплягь, хватающій ихт» 
вт> літнеє время по деревнялгь. Пов- 
семістно вт> Харьков , Екатериносл., 
Полтавск. и Херсонск. г. 

Нуря, рі, пьіль. Як зачала бить 
его та волочить, так тільки курн 
пойнялась по хаті. Динарів, Чорно¬ 
морські казки й анекдоти, Катери-р, 
1-97, У. 

Курявий, пьільньїй, Давно б пора 
Оощу, а то ш гях такт7 курявип, 
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що й світу божого не видко, С. 
С\рско-Литовское, Екат. у 

Курята, рят, разрьівьі и діелкіе 
прьіщики на кожй рук"ь пли ног'ь 
оть мокротьі, грязп и вйтра. С 
ЛіРвка, Екатер у. 

Курятник, на, скупщикь к\р*ь по 
селами. Повсемйстно вь Полт. Харьк., 
Екатер. и друг, украинскихь губер- 
НІЯХ'Ь 

Курячі лаби, ліпи, курячі лапки, 
родь узора на глиняной посуді и на 
пасхально» писаний Зарйцкій, Гон- 
чарньїй гіроліьісел'ь ві> Полтавск. г., 
1894, 62 Материяли до укр.-руськ. 
етнології, Л. 1899, І, 208. 

Кусічка, ки, нагайка. Ватько 
мовчки вислухав его, мовчки узяв 
за чуприну, нахилив, зняв з гв/зока 
кусочку та й обчухрав. В. Леонтович, 
ЛНВ, І912, І.VIІ, кн V, 22 4 

Кусйти, искушать. А онь рекль 
им: чему кусите, принеейти ми пй- 
незь нехай оглядаю. Пересопницкое 
євангеліє 1556—1Г>61 г., Житецкій, 
Очерет» звуковой исторіи малорос, 
нарйчія, Кіев'ь, 1876, 360. 

Куслїй, лія, кусака С Гуляй-поле, 
Екатер. г., Верхи, у. 
Нустйтися, пуститься. Важкі зерно 

м<п в собі багато їжи; дає сильний 
росток та корінь, добре куститпя. 
Засів, 1912. № 13, стр. 127. 

Кусяга, ги. курок'ь вь ружьй или 
пистолетй. Кубань. 

Кутірь,ря, долгая матня или сумка 
кь риболовно» ейти, . називаємо» 
иначе плашкою, или плахою. С. Зво- 
нецкое, Екатер. у. 

Кутах, ха, тоже, что кутас, на- 
вйсь оть дождя надь такь нази- 
ваемимь „опасаніемь", или галлереей 
вокругь стйнь древней церкви. Д. 
Лрхангельское, Екатер. у. 

Кутеня, ЯТИ, зерна кутьи. Скільки 
в сему горшку кутенят, щоб стільки 
я имів V своїм хазяйстві телят. 
Кіевская Старина, 1902, Іюнь 396. 

Кусачкй, нів, желйзньїе или сталь- 
ниє щипцн для разрйзьіванія прово- 
поки. Як би були кусачки, то я б 

вам зробив швиоко\ треба десь у 
• коваля, або-що попрохати. С Шуль- 
. говка, Екатер. г., Новом. у. 

Кутець, тця, см. слово „стоян". 

Кутиш, ша, хлйбь для свиней или 
овець. Екатер. г , Павл. у. 

Кутка, ки, хлйвь; тоже, что „за¬ 
куток'*, закута. С. Попельнастое, 
Екатер. г , Верхи у 

Кутковйй, кутковоії, относящійся 
кь „кутку", т е. части, или стороні» 
села. Не послухати йти, чи їхать 
на толоку -и,е незвичайно, нечесно, 
бо цс куткове діло. Кіев. г. Чигир, у. 
Український етнографічний Збірник, 
Київ, 1914, І, 43. 

Кутняк, ка. „кутній" или корен- 
нон зубь. У мене не так болять 

1 зуби, як г вас: у мене виріс кутняк, 
та ато .іпні й боляче. С. Шуль- 
говка, Екатер. г., Новом у 

, Кутоватий, оіь слова „кут", про- 
| странство земли вь „куту*1 (углу), 
1 образованномь сливающимися рй- 
і ками. Кутовата річка. кутоватс 

озеро. С. Пушкаровка, Екатеринос. г., 
Верх. у. 

Куточок, ка. особаго рода тре- 
угольникь, которий образуетея во 
время пришиванія поли сорочки кь 
рукаву не прямо, а косо. Кіевская 

І Старина 1902, октябрь, 77. 

Нутцевий, см. сл. „стоян". 

Куфайка, ки, куртка, вь родй жи¬ 
лета, изь шерстяной матерій, сь ру¬ 
кавами изь фланели. Кіевская Ста¬ 
рина, 1902, октябрь, 8>. 

Куфня, см. слово „кучка". 

Куфро, ра, нухра,ри, сундукьобьїк- 
новеньїй, иногда щегольской, разри- 
сованньїй масляньїми красками и око- 
ванньїй желйзомь Там, ,в куфрі, у 
мене с ще одна чиста сорочка, чисте 
проапирядло, наволочка. Ш л я х, 
Москва, 1917, VII, 60. В другому 
куточку — мармурова рукомойницяу 
шафа і високе куфро. Світло, Київ, 
1911, IV, 19. 

Кухенька, ки, 1) Небольшое нише- 
образное поміиценіе подт> печкой 2) 
Пишеобразное пп.міиценіе вь вид/Ь 



4Ю кухнянка - кучері. 

шкафчика сь полками для посудні вь 
глиняной сгЬн*Ь хатні* Д. Мал Дуб- 
ровица, Гіищацкой вол , Холм г, 
В'Ьл у. 

Кухнянка, ки, отд-Ьльная от-ь хатні 
нестройна для варки пищи, обьічно 
вг саду, на огороді Г. Никополь, 
Нкатер. у. 

Кухов&рення. ння, поваре і во, при 
іотовленіе кушанья, стряпанье. Часом 
наша хата переділяє тая на-двоє .7 
того виходить мало добра, бо все 
одно і на хату, / на кімнату йде 
дух од печі, од куховарення і всякої 
роботи, од помиїв. Життя і знання, 
1913, <№ 8. стр. 

Кухов&рниця, ці, кухня, С Соли 
певка, Харьк \ 

Куховарство, ва. пригоговленіе 
кушанья, поварство, стряпанье Він 
тостері4\ що Тарас - хлопець про - 
ворпий, розумний і зве гів взяти его 
до пекарні, щоб учився куховарству. 
Коніський. Оповідання про Шевченка, 
СПБ, 1901, 11. 

Куховний ШИНОК, кі, кабакь сь 
продажем водки только пку\вами“, т 
е. бочками, но не ведрами. Труди 
Полтавской ученой архивной кс»шс- 
Ои, 1900, II, із. 

Кухонна, КИ, чарка. Кухонна сгебр- 
н<:я, то єсть чарка ль столцелгь, 
нажить гривень Т и лотові» Т. Ве¬ 
лично, Дотопись, Кіень, 18«и, IV, 111! 

Кухонський, кухонний.Пани вам. 
хоч кухонськх лампу, коли ваша 
:асне. Кіевс. г. О. Гічілка 

Кухт&рити, готовить к\шанья, ку¬ 
ховарить, стряпать. .1 хто ж у їх 
на весіллі кухтарив>— Та хто ж * 
Марія Шевчснкова то ж на вен> 
округу кххта. Бат урині,, Черниг. г. 

Кухтерть, ТІ, одинь изь сортог/ь 
ткани. Тканії привозились (гурецко- 
гатарскія на Украйну) сл-Ьдуюіцихь 
сортові»: аксамип» зелений на зо¬ 
лоті, ритий; кухтерть желтая, камка 
бурская. Верзиловг, Очерки торговли 
Южной Руси, Черниговг, 1^, 11. 

Кухтеря, рі, иронич. О!!» ^лова 
>кухта“, повареною*. О цс ще чор¬ 

това кххппря! С. Красиловка, Чепн і , 
Борз. \. 

Кухтин, отнесящійся дп „кухти“, 
принадлежащій „кухті“, поваренку. 
С. Горловка, Екаїер г., Бахм у. 

Куц, ца,. мелко изр1>заннь!я овоши. 
Волнн. г.. Засл у. 

Куцна, ки, і) Сука сь короткими 
ХВОСГОМ'Ь. *д) Плетка. Він отой ко¬ 
зак, як уіикваре. по спині куцкою. 
то так тобі немов гадюка вискоч і 
на шкурі. С. Богачка, Полт. і*,. 
Хорол/у. 

Куцоносий, коротконогий. С. Ми 
хайлово- А постолово. \ерс. \. 

Куцохвейка, ки, родь одеждьі. ТОЖС, 
что куцовейка или куцавейка. С Юна- 
конка, Харьк. г., Сум у. 

Куцохвостна, ки, одіжі» изь сор¬ 
тові груш!.. Хуторі» Пріють, Екат. г. 
Новом. у.і тоже Кіевская Старина, 
1900. октябрь, 40. 

Куцько, ні, кобель С'Ь КОРОТКИМ!, 
от*ь природьі, или же надрубленнмиь 
хвостомг С. Солнценка, Харьк \. 

Куцю-баб&, бй, игра вь жмурки. 
. Іаваіпис, дівчата грати в нуию- 
баба!- - Маванпп ! ('л Старо-С.ал гов і», 
Харьк. і . Вь’іч. \. 

Куцюсь! куцюсь! зовуть КОТоВЬ. 
Д. Мал. Дубровица, Холм. г , Бйдьск \. 

Куцчн. на, свита оплато цвіли. 
С. Городинь, Вольїн г.. Ровен. у. 

Куча, ні, роді? игрьі или забавьі 
в'ь Галииіи и Угорщині „на посід 
женні" у т'Ьла покойника. Етногра¬ 
фічний Збірник, Львів, Гл12, 228. 

Куча, кучка, ки, сад. слово гпід- 
печь“. 

Кучелеба, би, кучелебиця, ці, гоже, 
чіо кальчиба, раст., подобіе іубки, 
растущей на вишн*Ь, на вид^ь круглое, 
неправильной форми, коричнево-зе- 
леновагаго цв*Ьта. Употребляется для 
ліченім сифилиса, зубной боли и для 
отравьі животнихіз. Харьк. г., Харь- 
ковскій Сборникь, І >94, VIII, 0, ЇХ, 
38'». Батурині., Черниг. г., Конот. у 

Кучері, рів, роді, узора на пас- 
хальной писанка. Скаржинския, Опи- 



К'учерюнати—Кіпу. НІ 

саніе народиихь писанокь, І-“.і'.» І, 
1 Ю три кучері; тамь же 15'.* 

Кучерюв&ТИ, кучеровать, служить 
кучером'Ь. А деж Василь.'— Василь 
кучер юс у пана Олексьва. М. Ко- 
товка, Екатер. Т. Новом. у. 

Нучка, ии, приспособленіе для ос- 
в&щенія хатьі лучиной. сь навЬсомь 
надь нимь; верхняя площадка кучки 
покрита слоемь глини, на которомь 
можно разводить огонь. Другое совер- 
шенно такое же приспособленіе для 
освішденія с^ней називаетея уже не. 
.кучкою", а почему-то „куфнею". 
С Липинки, Гродн. г, Брест, у. 

Кучнуд&н, на, чурбань, обрубокь. 
Як же панянка може позпо , ншн, 
щоб о таки б кучкл'Оан напинав на 
себе сукенку і панянки/ Л. Українка. 
Твори. І, 151. 

Кучмій, МІІЯ, человїжь сі. вскло- 
коченними волосами. С. Томаковка, 
Нкат. у., тоже Кубань. 

Кучугурний, оть слова „кучугура", 
песчаний холмь. Який, же той 
острів, піскуватий, чи ка иьянис- 
тий.'-Пі. він кучугурний. Л Иг- 
натьевка, Екатер. у. 

Кучугуруватий, холмистиіі. Він 
ні рівний а кучугуруватий /остріві. 
с. Гроицкое, Екатер. г.. Верхи у. 

Кучург&н, на, больїиоіі песчаний 
холмь. 7ам вивело після бурі такі 
куч\>рганн, що й глянути на них 
страшно. С Водяное, Гаврич. губ., 
Мелит. у. 

Кучург&нський, состоящій изь ку¬ 
чугурі,, т е изь песчанихь холмовь. 
А де були степи бобрі, то усі вже 
панські, а де кучурганські, то всі 
государські. Зварницкій, Малороссій- 
скія народния п1>сни, Екатеринославь, 
100Г,, (179. 

Куш, ша, тоже, что „кош, ко¬ 
шик, кошолка*, невисокая плоская 
корзина, плетеная изь ивняка. М. 
Домбровица, Волин. г., Ровен у. 

Куиі&к, к&, широкая, красная лента, 
которую над-Ьвають дівчата лфтомь 
на голову. Кіевская Старина, 1902, 
октябрь «•'. 

Куширув&тий, покритий .куши- 
ро.м". Нуіиирувате озеро, куіинру- 
ватнй лиман, куишрувата річка 
М. Котовка, Екатер. г., Новом. у. 

Кушна, НИ, (?) Як /прийнять 
йнів вийде, так щоб злізти на дуба, 
на кутку, на самий верх, і посмот- 
ріть. Та і/ багатий чоловік у нас 
за кутку молотить. Полт г. Етноґр. 
Збірник. Л, 1904, XIV, 104, Ніг,. 

Кушнйрна, ни, і) Шерсть, заклю- 
чающая вь себй негодную примусь 
изт> отбросовь, получаемихь оть об- 
р-Ьзковь овчині, и оті, старихь ко¬ 
жухові,. Кустарние промисли По- 
дольской г, Кіевь, 1916І 141. 2) Су¬ 
хая, ввечья волна. С. Царичанка, 
Полт. г., Коб. у. 

КушпитиСЯ, купчитись, ютиться. 
Вони усі V тій кімнаті кушпились. 
С Капулинка, Екатер. у. 

Кущяна, ни, отд-Ьльний кусть. 
Яріють скрізь селянські огороди, об¬ 
важені кущинами верб Старицький, 
Поезіі, Київ, 190*. 266. 

Кущистий, кустистий Барвінський, 
Нариси й оповідання, Полтава, 1907, 
194. 

Кущівна, ни, особой породи рожь, 
кустистая. Повсем-Ьстно вт, Харь- 
ковской и отчасти вт» Екатер. г. 

Кущовйнна, ни, куртинка. ІІо саоу 
квітники та стежечки, кущовинки. 
намети М. Вовчок. ЛНВ, 1908, ХІЛ\", 
XI, 281. 

Кущбвья, вьів, мФста, покрития 
.мелкою лФсною порослью. КІевс. І\ 

КчбянИЙ, годний. Подумаю', кх'бн 
я кчемна? ЛНВ, 1907, XXXVII, кн. 
III, 396. 

Ншуі КшуІ зовуть овець. С. 11а- 
сФч.ни, Гродн. г., БФльск у. 

5- 



Помічені друкарські помилки. 

Єто- 
рінва. 

Бтов- 
яєць Р я д а к. 

90 2 21 знизу 

із* 2 2 знизу 

209 2 22 знизу 

223 1 24 знизу 

240 1 11 знизу 

2Г)5 2 8 зверху 

272 2 ■ 10 зверху 

279 0 тЛ 18 знизу 

34Г. О 7 знизу 

34е 1 12 зверху- 

365 1 7 знизу 

357 2 14 зверху 

359 0 14 знизу- 

362 *) 20 зверху 

363 1 9 знизу 

390 2 8 зверху 

390 1 12* -зверх) 

390 1 1 1 знизу 

392 1 1 ^ зверху 

396 і 

Надруковане 

а шо це виряхувались 

сіно граічадили 

дальняя часть рукава 

двадцати грошей на л*Ьсто 

злгрудник 

як залюлешили 

сторонками 

ворухпулась 

Старьій Салтовь 

Позабидали 

хлопець склннуватів 

це расплодилися 

0 призвища: Кміта, е Киі 

ковилгас на вси боки 

тільки ковт\рря 

красний, дом 

крапка, ка 

краска краска 

маленьку креску ту 

Треба. 

а то ще виряхувались 

сіно громадили 

дольняя часть рукава 

двадцати грошей на л!>то 

загрудник 

як залюляшили 

засторонками 

ворухнулась 

Старо-Салтовті 

Позабирали 

хлопець скленуватів 

це росплодилися 

£ призвища: Кміта в Киів 

ковилгао на всі боки 

•тільки ковцурря 

красний дом 

крапка, ки 

краска красна 

маленьку креску і ту 

всю прану 7 зверху всю прцу 


